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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agricultural Economics 
 

2. กลุ่มหลักสูตร :  วิชาการ  
 

3. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  

  : ชื่อย่อ    วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

 ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Agricultural Economics) 

  : ชื่อย่อ    M.S. (Agricultural Economics) 
 

4. วิชาเอก (ถ้ามี) - 
 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร    38  หน่วยกติ 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกวา่   38  หน่วยกติ 
 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
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เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาโท  หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 5 ปี การศึกษา   

 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ  (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ  
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 นักศึกษาต่างชาติ  

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอี่น 

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

 รูปแบบของการร่วม 

  รว่มมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 

  รว่มมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  
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กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกวา่หนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอื่น 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเปน็ปรญิญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเปน็ปรญิญารว่มกบั …………………………     

 ให้ปริญญามากกวา่หนึ่งสาขาวิชา  

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

- สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่  7/2560  เมื่อวันที ่4 เดือน ธันวาคม 

พ.ศ.2560 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที ่ 12/2560 เมื่อวันที ่  22   เดอืน  ธันวาคม

พ.ศ. 2560 

8. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
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9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 นักวเิคราะห์/วางแผน/นักวชิาการด้านเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและองคก์รเอกชน 

 นักวจิัยด้านเศรษฐศาสตรเ์กษตรในสถาบนัวิจัยหรอืสถาบนัการศึกษาทางการเกษตรหรอืหน่วยงาน

ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 อาจารยส์าขาเศรษฐศาสตรเ์กษตรหรอืสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา 

 อาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรหรอืสินคา้เกษตร 

 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ประเทศ,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 

1. รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห ์ - Ph.D (Agricultural Economic), Michigan State 

University, USA., 1985 

- M.P.P. (Public Policy Economics), Vicotoria 

University of Wellington, New Zealand, 1979 

- B.C.A. (Economics), Vicotoria University of 

Wellington, New Zealand, 1976 

(3-5099-01240-94-8) 

 

 

2. ผศ.ดร.กมล  งามสมสุข - Ph.D (Agricultural Economics), University of 

the Philippines at Las Banos, Philippines, 

1995 

- M.S. (Agricultural Economics), University of the 

Philippines at Los Banos, Philippines, 1986 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2526 

(3-4099-00353-92-8) 

3. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กจิชัยเจริญ - Ph.D. (Agricultural Economics), University of 

Hohenheim, Germany, 2003 

- ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 

2540 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 

(3-5399-00162-20-0) 

 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก ่...................................... 
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12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

  การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

เป็นจังหวะเวลาที่ประเทศไทยต้องปรับตัว โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา

แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานเชิงยุทธศาสตรใ์นทุก

ด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง

ต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ใน

ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการนอกจากนีใ้นแผนพัฒนาเศรษฐกจิฉบับที่ 12 

ยังได้เน้นถึง การเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จาก การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ นอกจากนั้น 

การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของเมืองต่างๆ ให้สูงขึน้ภายใต้การใช้

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่า

อยู่ที่เหมาะสม นอกจากนี้การก้าวไปสู่ Sustainable Development Goal (SDG) ของ UN หรือปัจจัยที่เกี่ยวกับ

การเป็นพลวัตด้านการค้าและนโยบายการค้าเสรี สภาวะโลกร้อน ซึ่งเกี่ยวพันกับการใช้และการจัดการ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า ข้อกีดกันทางการค้าในรูปแบบอื่นๆ รูปแบบการผลิต

อาหารที่สนองตอบกับความต้องการของผู้บริโภคในประเด็นด้านอาหารปลอดภัย การให้ความส าคัญกับ

คุณภาพและคุณค่าด้านโภชนาการ หรือประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต และรายได้

ของเกษตรกรอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น  นโยบายของประเทศไทยต้องการ

ผลักดัน ให้การคา้การลงทุนระหว่างประเทศขยายตวัต่อเนือ่งและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไป

กับการส่งเสริมลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้าน

การค้าและการลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกวา้งขึน้ทั้งในรูปของความตกลง

ทวิภาคีกรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์

มากขึ้น โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยก าหนดเป้าหมายที่

จะต้องบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ต้องดาเนินการในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ที่มา :  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 

 12.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ในข้อ 12.1  นั้นจะเห็นได้วา่การ

พัฒนาเศรษฐกิจย่อมควบคู่กับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนร่วมกัน แต่ด้วย

ปัญหาที่ถูกรุมเร้ารอบด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา จึงกระทบถึง

การพัฒนาทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเกิดจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งเห็นได้จาก

ความสามัคคีในสังคมเริ่มมีน้อย ความรุนแรงทางด้านการเมืองและการรับวัฒนธรรมทางตะวันตก จ าเป็นอย่าง
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ยิ่งที่ประเทศไทยต้องสร้างความสมดุลระหว่าง 3 ทุน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คือ ทุนเศรษฐกิจ การเงินต้อง

เข้มแข็ งมากขึ้น  ทุ นสั งคมและวัฒนธรรม  ต้ อ งลดความแตกแยกในสั งคม ให้มี น้ อยที่ สุ ด  ทุ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องลดภาวะโลกร้อนและลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเองได้เป็นสมาชิกของ

ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Security Community – ASC) ประชาคม เศรษฐกิ จอาเซี ยน  (ASEAN Economic Community – AEC) และ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) โดยเฉพาะด้านประชาคมสังคม

และวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเน้น

ความรว่มมือในด้านต่างๆ อาทิเช่น (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่

อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (2) การพัฒนาการ

ฝึกอบรม การศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสรา้งงาน และการ

คุ้มครองทางสังคม (3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (5) การ

ส่งเสรมิปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค และทางด้านการศึกษา จากที่กล่าวมาทั้งหมด

ตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าหากมีการพัฒนาซึ่งจะพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งนั้นคงจะประสบความส าเร็จได้ยากซ่ึงทุก

อย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด ด้วยพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีความเชื่อมโยงกัน

อย่างแยกไม่ออก 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 จากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มี

ความสอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าทันวิทยาการ  เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว หลักสูตรควรมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคดิวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ไปทั้งด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อการพัฒนา และสามารถน าความรู ้

ความเข้าใจและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับสภาพ เทคโนโลยี 

สังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรูก้ว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ

ระดับโลก 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

 จากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ           

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง รูจ้ริง ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากล และเป็น

ผู้น าทางด้านการวจิัย ด้านบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหสั

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร

โดยตรง  

(ใช/่ไม่ใช)่ 

ภาควิชา  และคณะ 

ที่เปดิสอนกระบวนวิชา

นี ้

 

 หมายเหต ุ

วชิาบังคับ 1. 751701 ไมใ่ช ่ คณะเศรษฐศาสตร์  

2. 751702 ไมใ่ช ่ คณะเศรษฐศาสตร์  

วชิาเลอืกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

  
ไมม่ ี

 

วชิาเลอืกนอก

สาขาวิชาเฉพาะ 
  ไมม่ ี  

14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ท่ีให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย    

หมวดวิชา กระบวนวิชา สาขาวิชาที่เรยีนกระบวนวิชานี้  

วชิาบังคับ 1. 351701 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วชิาเลอืกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 351720  

 

 

 

 

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร            

   (หลักสูตรนานาชาติ) 

  

  ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร                        

  (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. 351721 

3. 351722 

4. 351723 

5. 351731 

6. 351740 

7. 351741 

8. 351760 

9. 351761 

10. 351762 

11. 351763 

12. 351764 

13. 351765 

14. 351766 

วิ ช า เลื อ ก น อ ก

สาขาวิชาเฉพาะ 

 
ไมม่ ี
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14.3 การบริหารจัดการ  

 การบริหารจัดการกระบวนวิชา โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามค าอธิบายลักษณะกระบวน

วิชา โดยก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนจัดท ารายละเอียดของกระบวนวิชาและรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร

และมีการบรหิารจัดการกระบวนวิชาที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติโดยเป็น 2 Sections 

โดยแบ่งเป็น Section หลักสูตรปกติสอนเป็นภาษาไทย และ Section หลักสูตรนานาชาติ สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ส าหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เปิดเป็น

ภาษาไทยเท่านั้น 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 เศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นศาสตรป์ระยุกต์ที่ใช้เครื่องมือและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการ

วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจทางการเกษตรตั้งแต่ระดับการผลิตระดับครัวเรือนเกษตรกร จนถึงระดับการ

ผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ  หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะในการคิด 

วิเคราะห์และวางแผนด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับปัญหาที่มีในปัจจุบัน

เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง สังคมเข้มแข็งและมี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเอื้อต่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกจิเกษตรระดับประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการแขง่ขันกับนานาอารยประเทศ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1) สามารถน าหลักทฤษฏีไปประยุกต์ในการศึกษาวิจัยและในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทางด้า น 

เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

 2) มีทักษะและความสามารถในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืนให้เศรษฐกิจเติบโต

อย่างมีเสถยีรภาพ สังคมชุมชนเข้มแข็ง  

  3) มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในการใช้ความรู้ความสามารถอย่างมีเหตุผลในการด าเนินงาน

ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาที่

เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาโท

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายป ี

 ระบบทวิภาค  

 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ (ภาคฤดูร้อน)  

 มีภาคการศึกษาพิเศษ       

 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค   

 - 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................... ถึง.....................) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
 

 ระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนสิงหาคม ถงึเดือนพฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถึงเมษายน 

           ในเวลาราชการ 

      นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
  

  ระบบหน่วยการศึกษา (เดือน.................... ถงึ.....................) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
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2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  

 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 

 2. ได้รับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากวา่ 2.50 และมีประสบการณ์การท าวิจัย  

 3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 

 2. ได้รับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากวา่ 2.00  

 3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

 การปรับตัวจากการเรยีนในระดับที่สงูขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคดัเลือกได้ (พิจารณา) 

       อื่นๆ คอื ความรูพ้ืน้ฐานดา้นเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรยีนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกจิกรรมเสรมิความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย 

       อื่นๆ คอื ให้นักศึกษาได้เรยีนเพิม่เติมเพื่อปรับความรูพ้ืน้ฐานด้านเศรษฐศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  5 5  5  5  5  

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  10 10  10  10  10  

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

          

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)     5 5  5  5 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)     10 10  10  10 

2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป ีโดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอตัง้

งบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 6225  

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

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

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

บริการวิชาการแก่

สังคม 

3,900,000 17,851,600 3,900,000 14,449,050 3,900,000 14,586,660 

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศลิปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

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

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

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

รวม 142,231,900 53,842,170 145,424,197 52,646,056 148,612,456 53,147,445 

รวมทั้งสิ้น 196,074,070 198,070,253 201,759,901 
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2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว  

     ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาในแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) (กรณีมี

นักศึกษา 5 คน) 78,620 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2 ) (กรณีมีนักศึกษา 10 คน) 

61,020 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร  

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 

 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. 

2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั  

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2559    

2. เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศกึษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของ

นักศึกษาบัณฑติศกึษา   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูร  38  หน่วยกติ  

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 38  หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
  จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   38  หน่วยกติ 

 ก.  ปริญญานิพนธ์       
      351797 ก.ศฐ. 797  วทิยานิพนธ ์    38  หน่วยกติ 
 

 ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ    

1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนา
ทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 
หรอืวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่าง
น้อย 1 เรื่องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : ไม่มี 

3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่  38  หน่วยกติ 

 ก. กระบวนวิชาเรียน       ไมน่้อยกวา่   26  หน่วยกิต 
1 กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษา     ไม่นอ้ยกวา่  26  หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่  26  หน่วยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   17  หน่วยกิต 
751701   ศศ.    701  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค    3  หน่วยกติ 
751702   ศศ.    702  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค    3  หน่วยกติ 
351701   ก.ศฐ.  701  เศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ส าหรับการเกษตร    
  อาหารและทรัพยากร    3  หน่วยกติ 
351740   ก.ศฐ.  740  วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยกุต์ใช้ 
                             ในทางการเกษตร     3  หน่วยกติ 
351742   ก.ศฐ.  742  การวจิัยขั้นสงูดา้นเศรษฐศาสตร์เกษตร    3  หน่วยกติ 
351791   ก.ศฐ.  791   สัมมนาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 1   1  หน่วยกิต 
351792   ก.ศฐ.  792  สัมมนาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 2   1  หน่วยกิต 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่   9  หน่วยกิต 
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้ 

 351720 ก.ศฐ. 720  การตลาดเกษตรขัน้สูง           3  หน่วยกิต

 351721 ก.ศฐ. 721   การจัดการตลาดสินคา้เกษตร          3  หน่วยกิต 

 351722 ก.ศฐ. 722 การจัดการธุรกจิเกษตรขัน้สูง          3  หน่วยกิต 

 351723 ก.ศฐ. 723  การจัดการด้านการเงินส าหรบัธุรกิจเกษตร         3  หน่วยกิต 

 351724 ก.ศฐ. 724 การค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ          3  หน่วยกิต                                                           

351731 ก.ศฐ. 731 ประสิทธิผลขององคก์รเกษตร         3  หน่วยกิต 

 351741 ก.ศฐ. 741  วิธีเชิงปรมิาณในการจัดการระบบการเกษตร   3  หน่วยกติ  
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  351743 ก.ศฐ. 743  การวจิัยปฏิบัติการส าหรับการวางแผน 

    การเกษตร            3  หน่วยกติ 

 351744 ก.ศฐ 744   การบรหิารเชิงกลยุทธด์้านการเกษตรและ 

   เศรษฐศาสตร์เกษตร           3  หน่วยกติ 

 351760 ก.ศฐ. 760  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและ 

  การพัฒนาการเกษตร           3  หน่วยกิต 

 351761 ก.ศฐ. 761  เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดินและ 

  แหล่งน้ า             3  หน่วยกิต     

 351763 ก.ศฐ.763 การวางแผนและการจัดโครงการพัฒนาการเกษตร    3  หน่วยกิต 

 351764 ก.ศฐ. 764   เศรษฐศาสตรก์ารจัดการปา่ไม้และวนเกษตร         3  หน่วยกิต 

 351765 ก.ศฐ. 765  การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในระบบฟารม์  3  หน่วยกิต 

351766 ก.ศฐ. 766  การวเิคราะห์นโยบายการเกษตร           3  หน่วยกติ 

 351769 ก.ศฐ. 769  หัวขอ้เลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 1              1  หน่วยกิต 

351779 ก.ศฐ. 977   หวัข้อเลอืกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 2         2  หน่วยกิต 

 351789 ก.ศฐ. 789  หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3         3  หน่วยกิต 

 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่ม-ี 

  1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี

  1.2.2 กระบวนวิชาเลอืก ไม่ม ี

 2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสงู (ถา้มี) ไม่เกนิ   12  หน่วยกิต 

    ส าหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพจิารณาแล้ว เหน็ว่ามีความรูพ้ืน้ฐานทาง

เศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ ต้องปรับความรูด้้านเศรษฐศาสตรเ์พิ่มเติม 

 ข.  ปริญญานพินธ ์       
      351799 ก.ศฐ. 799  วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกติ 

  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : ไม่มี 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ

เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  
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หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือเศรษฐศาสตร ์          
(ก.ศฐ. 351 และ ศศ.751) 
 

3.1.2.1 Curriculum Structure 

  Type 1 (Plan A Type A1) 

  A.  Thesis     

      351797  Thesis    38      credits 

 B.  Academic activities 

   (1) A student must organize, conduct and present a seminar or discussion on topic related to 

his/her thesis once per semester for at least two semesters and students have to attend seminar every 

time that the course is offered throughout the duration of his/her study. 

   (2) At least 2 papers being the student’s master’s thesis work or a part of the student’s 

master’s thesis work must be published or at least accepted to be published in a national journal listed in 

TCI Tier 1 database  or  in an international journal accepted by the field of study. At least 1 paper must 

have the student as the first author.   

  (3) A student has to report thesis progression to the Graduate School every semester which 

approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 C. Non-credit courses 

  1. Graduate School requirement  :  a foreign language 

  2. Program requirement            :  none  

3.1.2.2 Type 2 (Plan A Type A2) 

 Degree Requirements             Total a minimum of 38      credits 

 A.  Coursework a minimum of 26 credits 

  1. Graduate Courses a minimum of 26 credits 

       1.1 Field of concentration courses a minimum of 26 credits 

    1.1.1 Required courses 17 credits 

 751701 ECON 701 Microeconomic Theory  3 credits 

 751702  ECON 702 Macroeconomic Theory  3 credits 

 351701 AEC    701  Applied Economics for Agriculture,  

 Food and Resources                                      3          credits  
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 351740 AEC 740 Econometric Methods and  

    Applications in Agriculture  3  credits 

 351742 AEC 742 Advanced Research Methods in 

     Agricultural Economics  3 credits  

 351791 AEC 791 Agricultural Economics Seminar 1  1  credit  

 351792 AEC 792 Agricultural Economics Seminar 2 1  credit  

   1.1.2 Elective courses a minimum of   9 credits 

 351720 AEC 720 Advanced Agricultural Marketing 3   credits  

 351721 AEC 721 Agricultural Marketing Management 3   credits 

 351722 AEC 722 Advanced Agribusiness Management 3   credits 

 351723 AEC 723 Financial Management for Agribusiness 3   credits 

 351724 AEC 724 International Agricultural Commodities Trade 3  credits         

             351731 AEC 731 Effectiveness of Agricultural Organizations 3   credits  

 351741 AEC 741 Quantitative Methods in Agricultural  

    Systems Management 3   credits 

 351743 AEC 743 Operations Research for Agricultural Planning 3   credits 

 351744 AEC 744 Strategic Management for Agriculture  

    and Agricultural Economics 3   credits 

 351760 AEC 760 Economics for Agricultural Management  

  and Development 3   credits 

 351761   AEC 761 Economics of Land and Water Resource 

  Management 3   credits   

 351763 AEC 763 Agricultural Development Project Planning  

    and Management 3   credits 

 351764  AEC 764  Economics of Forestry and Agro Forestry  

    Management             3   credits 

 351765 AEC 765 Farm System Resource Planning and 

  Management             3   credits         

                351766  AEC     766 Agricultural Policy Analysis           3  credits 

 351769 AEC 769 Selected Topics in Agricultural Economics 1 1  credit  

 351779 AEC 779 Selected Topics in Agricultural Economics 2           2   credits 

 351789 AEC 789  Selected Topics in Agricultural Economics 3          3   credits 

       1.2 Other courses - none   
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         1.2.1   Required courses - none      

1.2.2 Elective courses - none   

2.   Advanced Undergraduate Courses (if any) a maximum of  12      credits 

For students who don’t have enough economics basic knowledge considered by Program 

committee, have to attend extra economics course to improve than knowledge.  

               B.  Thesis   

   351799 AEC 799 Thesis  12 credits  

      C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  

 2.  Program requirement   - none 

    D.    Academic Activities 

  At least 1 paper being the student’s master’s thesis work or a part of the student’s 

master’s thesis work must be published or at least accepted to be published in a national journal listed in 

TCI Tier 1 database or in the proceedings of an international conference accepted by the field of study. At 

least 1 paper must have the student as the first author. 

3.1.3 กระบวนวิชา  
 (1) หมวดวิชาบังคับ         หน่วยกิต 
 751701 ศศ.  701     ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค   3(3-0-6) 

   Microeconomic Theory 

 751702 ศศ.  702    ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค   3(3-0-6) 

   Macroeconomic Theory 

             351701  ก.ศฐ. 701  เศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ส าหรับการเกษตรอาหารและทรัพยากร  

                                            Applied Economics for Agriculture, Food and Resources 3(3-0-6) 

             351740 ก.ศฐ.  740  วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช ้

   ในทางการเกษตร    3(3-0-6) 

    Econometric Methods and Applications in Agriculture 

 351742  ก.ศฐ.742   การวจิยัขั้นสูงดา้นเศรษฐศาสตรเ์กษตร   3(3-0-6) 

    Advanced Research Methods in Agricultural Economics 

 351791 ก.ศฐ.  791   สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1    1(1-0-2) 

   Agricultural Economics Seminar 1 

 351792  ก.ศฐ. 792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2    1(1-0-2) 

   Agricultural Economics Seminar 2 
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(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   หน่วยกิต            
351720     ก.ศฐ. 720  การตลาดเกษตรขัน้สงู   3(3-0-6) 

                                Advanced Agricultural Marketing 
 351721      ก.ศฐ.  721   การจัดการตลาดสินคา้เกษตร   3(3-0-6) 

Agricultural Marketing Management 
351722 ก.ศฐ.  722   การจัดการธุรกจิเกษตรขัน้สูง    3(3-0-6) 

    Advanced Agribusiness Management 

351723      ก.ศฐ. 723  การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

    Financial Management for Agribusiness 

351724  ก.ศฐ. 724  การค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

    International Agricultural Commodities Trade 

351731  ก.ศฐ. 731   ประสิทธิผลขององคก์รเกษตร    3(3-0-6) 

    Effectiveness of Agricultural Organizations 

351741  ก.ศฐ. 741   วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบการเกษตร   3(3-0-6) 

    Quantitative Methods in Agricultural Systems Management 

351743  ก.ศฐ.  743  การวจิัยปฏิบัติการส าหรับการวางแผนการเกษตร  3(3-0-6) 

   Operations Research for Agricultural Planning 

351744      ก.ศฐ. 744  การบรหิารเชิงกลยุทธด์้านการเกษตรและ 

  เศรษฐศาสตร์เกษตร     3(3-0-6) 

    Strategic Management for Agriculture and Agricultural Economics 

351760      ก.ศฐ. 760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 

         Economics for Agricultural Management and Development 

351761       ก.ศฐ. 761 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า 3(3-0-6) 

        Economics of Land and Water Resource Management 

351763      ก.ศฐ. 763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 

         Agricultural Development Project Planning and Management 

351764      ก.ศฐ.  764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร  3(3-0-6) 

         Economics of Forestry and Agro Forestry Management  

351765      ก.ศฐ. 765 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม  3(3-0-6) 

         Farm System Resource Planning and Management  

351766      ก.ศฐ. 766 การวเิคราะห์นโยบายการเกษตร    3(3-0-6) 

Agricultural Policy Analysis 

             351769      ก.ศฐ. 769 หัวข้อเลอืกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1   1(1-0-2) 

    Selected Topics in Agricultural Economics 1 
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351779      ก.ศฐ. 797   หัวขอ้เลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 2   2(2-0-4) 

Selected Topics in Agricultural Economics 2 

351789      ก.ศฐ. 789 หัวขอ้เลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3   3(3-0-6) 

Selected Topics in Agricultural Economics 3 

 (3) หมวดวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถา้มี) ไมเ่กิน          12  หน่วยกิต 

 ส าหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความรู้พื้นฐานทาง

เศรษฐศาสตรไ์ม่เพียงพอ ต้องปรับความรูด้้านเศรษฐศาสตรเ์พิ่มเติม 

 (4) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ          -ไม่ม-ี 

 (5) หมวดปริญญานพินธ ์            

  351797     ก.ศฐ. 797  วิทยานิพนธ์          38   หน่วยกติ

             Thesis  

  351799     ก.ศฐ. 799  วิทยานิพนธ ์          12   หน่วยกิต

             Thesis 

หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา (กรุณาระบุให้สอดคลอ้งกับกระบวนวิชาในหลักสตูร) 

  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถงึ คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

 2. เลขหลักร้อย  แสดงถงึ  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

 3. เลขหลักสิบ     แสดงถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

       4. เลขหลักหน่วย  แสดงถงึ  อนกุรมของหมวดหมู่ของวิชา 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

1. แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)   

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ 

มหาวทิยาลัย 

- 351797 วทิยานพินธ์ 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนา/น าเสนอผลงาน/ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

- 

 เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์ -    

 รวม -  รวม 12 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

351797 วทิยานพินธ์ 12 351797 วทิยานพินธ์ 14 

 จัดสัมมนา/น าเสนอผลงาน/ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

-  สอบวทิยานพินธ์ - 

 รวม 12  รวม 14 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต 

2. แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

751701 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 351701 เศรษฐศาสตร์ประยุกตส์ าหรับ

การเกษตรอาหารและทรัพยากร 

3 

751702 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 351742 การวจิัยขั้นสูงดา้นเศรษฐศาสตร์

เกษตร 

3 

351740 วธีิการทางเศรษฐมิตแิละการ

ประยุกตใ์ชใ้นทางการเกษตร 

3 351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  351... วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

 รวม 9  รวม 10 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

 เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์  351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 1 

351799 วทิยานพินธ์ 3 351799 วทิยานพินธ์ 9 

351... วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  สอบวทิยานพินธ์  

351... วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ 3    

 รวม 9  รวม 10 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัทีส่ าเร็จ

การศึกษา (ปทีี่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

ทางวิชาการ

รวม(จ านวน

ผลงานใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห ์* 

(3-5099-01240-94-8) 

 

Ph.D. (Agricultural Economics), Michigan 

State University, USA., 1985 

M.P.P. (Public Policy Economics), Victoria 

University of Wellington, New Zealand, 

1979 

B.C.A. (Economics), Victoria University of 

Wellington, New Zealand, 1976 

6 6 6 6 65(16) 

2 ผศ.ดร.กมล  งามสมสุข * 

(3-4099-00353-92-8) 

Ph.D. (Agricultural Economics), 

University of the Philippines at Las 

Banos, Philippines, 1995 

M.S. (Agricultural Economics), University 

of the Philippines at Los Banos, 

Philippines, 1986 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2526 

6 6 6 6 26(4) 

3 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.จิรวรรณ  กจิชัยเจริญ * 

(3-5399-00162-20-0) 

 

 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

University of Hohenheim, Germany, 

2003 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์,  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร),  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 

6 6 6 6 38(8) 
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ที ่
ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัทีส่ าเร็จ

การศึกษา (ปทีี่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

ทางวิชาการ

รวม(จ านวน

ผลงานใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

4 รศ.ดร.พัฒนา  เจียรวริิยะพันธ์ 

(3-5099-01462-61-4) 

Ph.D. (Food And Resource Economics), 

University of Florida, USA., 1990 

M.S. (Food And Resource Economics), 

University of Florida, USA., 1987 

วท.บ. (พชืไร่), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2524 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

27(3) 

 

5 ผศ.ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 

(5-5001-9007-72-5) 

Ph.D. (Economics),  University of New 

England, Australia, 2006 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 

วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519 

15 9 15 9 34(3) 

6 ผศ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข ์

(3-5001-00063-24-1) 

Ph.D. (Agricultural Economics), University 

of Hohenhiem, 2547 

บธ.ม. (บัญช)ี, สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์, 2541 

บธ.บ. (บัญชี), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,  

2537 

13 6 13 6 20(7) 

7 อ.ดร.ประทานทิพย ์ กระมล 

(3-6502-00495-68-1) 

Ph.D. (Economics), University of New 

England, Australia,  2011  

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

11 

 

3 

 

11 

 

3 

 

 

 

14(4) 
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ที ่
ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัทีส่ าเร็จ

การศึกษา (ปทีี่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน

ทางวิชาการ

รวม(จ านวน

ผลงานใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร.อนุพงศ ์ วงศ์ไชย 

(3-5601-00156-38-0)  

Ph.D. (Agricultural Economics and 

Management),  

National Pingtung University of Science 

and Technology,  Taiwan, 2013 

MBA (Applied Economics), National 

Chung Hsing University, Taiwan, 2010

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2548  

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

26(13) 

9 อ.ดร.กรรณิกา  แซ่ลิ่ว 

(5-5709-00058-87-7) 

Ph.D. (Agricultural Economics), National   

Taiwan University, Taiwan, 2015 

MBA (Finance), National Taiwan 

University, Taiwan, 2008 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548  

วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544  

7 3 10 3 4(4) 

หมายเหต ุ 1. * หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 2. อาจารย์ล าดับที ่1 - 9 คืออาจารย์ประจ าหลักสูตร   

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

-ไม่มี- 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 -ไม่มี- 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

 นักศึกษาต้องมีการท าวิทยานพินธ์ที่เป็นผลมาจากการค้นควา้งานวิจยัในภาคสนาม 
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5.2 ผลการเรียนรู้  

 ความคาดหวงัในผลการเรียนรูป้ระสบการณก์ารท าโครงการงานวิจยั มีดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จรยิธรรม เพือ่ให้สามารถด าเนินชวีิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมไดอ้ย่างราบรื่น และเป็น   

ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม มีจติสาธารณะในการร่วมงานหรือปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่นหรอืสังคม 

2. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการ

ความรูท้ี่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

3. มีทักษะทางปัญญา มีการคดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถประยกุต์ความรูแ้ละ

ทักษะกับการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. มีทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแกไ้ขปัญหา

โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อยา่ง

เหมาะสม  

5.3 ช่วงเวลา  

 แบบ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 

          ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 2 

 แบบ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 38 หน่วยกิต หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1) นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากับนักศึกษาในหลักสูตรฯ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังและ

แลกเปลี่ยนความเห็น และพัฒนาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

2) นักศึกษาลงเรียนในกระบวนวิชา 351797 ก.ศฐ. 797 (วิทยานิพนธ์) และรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

3) เมื่อนักศึกษาพร้อมแล้ว ก็ให้มีสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อหาข้อเสนอแนะและปรับปรุงครั้ง

สุดท้ายกอ่นส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 

4) ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) 

เพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขและ

ปรับปรุงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการจะต้องมีการปรับปรุง

ใหม่ โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขมากก็ให้ส่งเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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ในครั้งต่อไป ถ้าแก้ไขไม่มากก็จะผ่านการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขว่าให้ไปแก้ไขก่อนส่งไปขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร ์และบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1) นักศึกษาจะต้องลงเรียนในกระบวนวิชา 351742 ก.ศฐ.  742  การวิจัยขั้นสูงด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 

และ 351799 (วิทยานิพนธ์) โดยในการท าโครงงานหรืองานวิจัยนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

ดังกล่าวจะได้เรยีนรูก้ระบวนวิจัยและฝึกการค้นควา้และด าเนินงานวจิัย หรอืงานส ารวจที่สนใจ ภายใต้

ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์ผู้สอบและ อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนจัดท ารายงานในรูปแบบ

เอกสารวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัย 

2) มีกระบวนวิชาสัมมนา 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงรา่งวิทยานิพนธ์และน าเสนอให้อาจารย์

และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและใหข้้อเสนอแนะในการพัฒนาหัวข้อโครงรา่ง

ฯ ต่อไป  

3) เมื่อนักศึกษาพร้อมแล้ว ก็ให้มีสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อหาข้อเสนอแนะและปรับปรุงครั้ง

สุดท้ายกอ่นส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 

4) ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) 

เพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขและ

ปรับปรุงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลกัและมาตรฐานทางวชิาการจะต้องมกีารปรับปรุงใหม่ 

โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขมากก็ให้ส่งเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใน

ครั้งต่อไป ถ้าแก้ไขไม่มากก็จะผ่านการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขว่าให้ไปแก้ไขก่อนส่งไปขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร ์และบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

1. แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ก่อนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพรห่รอือย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรอืวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่าง
น้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

 2. แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) กอ่นส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full 
Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดย
อย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถน า

หลักทฤษฎีไปประยุกต์ในการศึกษาวิจัยและ

แก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกจิการเกษตรได้ 

ก าหนดให้มีการจัดการเรียนทั้ งในด้านทฤษฎี  และการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีผ่านการด าเนินโครงการวิจัยและน าเสนอใน

สัมมนา นอกจากนี้ ในหลายกระบวนวิชา ยังก าหนดให้

นักศึกษาอ่านบทความงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศแล้ว

น าเสนอบทเรียนที่ได้ในช้ันเรียน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลัก

ทฤษฎีและการประยุกต์ใชอ้ย่างกวา้งขวาง 

2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การ

สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขผ่าน

กระบวนการวิจัย มีการมอบหมายงานในแทบทุกกระบวนวิชา

ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และให้น าเสนอผลการศึกษาในช้ันเรียน นอกจากนี้ยังมี

กระบวนวิชาสัมมนาสองกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะได้ฝึก

ทักษะในการค้นควา้และน าเสนอข้อมูลด้วย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

สอดแทรก เนื้ อ ห า เกี่ ย วกั บคุณ ธรรม  จ ริย ธรรมแล ะ

จรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าไปในกระบวนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะ

ในวิชาสัมมนาที่ต้องมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนและน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1.  ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทาง 

     วิชาการและวิชาชีพ 

 2.  มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ 

     ตา่ง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

 3.  มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดับ

     ความส าคัญ 

 4.  เคารพสิทธิและรับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความ 

      เปน็มนุษย ์

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
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มีโครงการอบรม หรือบรรยายพิเศษด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังให้ นักศึกษามี

ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มและส่งงานให้ตรงตาม

เวลาที่ก าหนด รูจ้ักที่จะเขียนอ้างอิงเมื่อน าผลงานของผู้อื่นมาใช้ท างาน มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. มีการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการอบรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2. มีการประเมินการเขา้ชั้นเรยีนและคะแนนความประพฤติ 

3. มีการประเมินความรับผดิชอบต่อหนา้ที่และการส่งงานที่ตรงเวลา 

2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  1.  มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  2.  สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

      แก้ไขปญัหา 

  3.  สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา         

      เพือ่ให้เล็งเหน็การเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

  4.  สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

มีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยให้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชาและ

เนื้อหาของกระบวนวิชานั้น ๆ นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วยังมีการจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

โดยการศึกษาดูงาน และให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อพิเศษมาศึกษาในกระบวนวิชาหัวข้อพิเศษในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเ์กษตร ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทันสมัยกับปัญหาที่เกดิขึน้จรงิ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากการสอบและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มีการประเมินทดสอบย่อย 

2. มีการประเมินสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

3. มีการประเมินจากการท ารายงานกลุม่และรายบุคคล 

4. มีการประเมินจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 

5. มีการประเมินจากการน าเสนอในช้ันเรยีน 

 

 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
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2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

  1.  คดิอยา่งมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

  2.  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา      

       อย่างสรา้งสรรค์ 

  3.  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะทางปัญญาโดยให้นักศึกษามีกิจกรรมกลุ่ม

น าเสนอการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพื่อให้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยท าเป็น

กรณีศึกษา หรอืการศึกษาดูงาน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

มีการประเมินการเรยีนการสอนโดยให้คะแนนการน าเสนออภิปรายเป็นกลุ่มหรอืบุคคล มีการ

ใช้ขอ้สอบและการสอบถามจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย ์ในการประเมินระหว่างการอภิปรายกลุ่มหรอืบุคคล

ในช้ันเรยีน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

  1.  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อยา่ง

       มีประสิทธภิาพ 

  2.  สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน  

       การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเอง

       และของกลุ่ม 

  3.  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

มีการสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอน การน าเสนออภิปรายงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์กันอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานในกระบวนวิชา สัมมนา

โดยการใช้การสื่อสารหรอืเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
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มีการประเมินผลการน าเสนอผลงานเป็นกลุ่มและนักศึกษาผ่านการน าเสนอผลงานใน

กระบวนวิชาสัมมนาที่น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

  1.  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

      และเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม 

  2.  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกต์ใชใ้นการ     

      แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

  3.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการ       

       น าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การวิจัย การแก้ไขปัญหาจากรณีศึกษา หรือ

สถานการณ์ในภาคสนาม โดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การให้นักศึกษาแสดงทักษะการสื่อสารโดยน าเสนอผลงานศึกษาวิจัยในช้ันเรียนผ่านกระบวนวิชาสัมมนา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การประเมนิผลการวเิคราะห์เชิงตัวเลข โดยใช้ขอ้สอบในช้ันเรยีน   

2. การประเมินทักษะการสือ่สาร โดยการน าเสนอผลงานในช้ันเรยีน  

3. การประเมนิการจัดท ารายงานของนักศึกษา โดยการค้นคว้าข้อมูลผา่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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 

351701 
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการเกษตรอาหารและทรัพยากร 

Applied Economics for Agriculture, Food and Resources 
                

351720 
การตลาดเกษตรขัน้สูง 

Advanced Agricultural Marketing           

351721 
การจัดการตลาดสินค้าเกษตร 

Agricultural Marketing Management             

351722 
การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นสูง 

Advanced Agribusiness Management            

351723 
การจัดการด้านการเงนิส าหรับธุรกิจเกษตร 

Financial Management for Agribusiness             

351724 
การค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ 

International Agricultural Commodities Trade                

351731 ประสิทธิผลขององค์กรเกษตร 

Effectiveness of Agricultural Organizations 
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รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 

351740 
วิธีการทางเศรษฐมิตแิละการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร 

Econometric Methods and Applications in Agriculture                

351741 
วธิีเชิงปรมิาณในการจัดการระบบการเกษตร 

Quantitative Methods in Agricultural Organizations                

351742 
การวิจัยขั้นสูงด้านเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

Advanced Research Methods in Agricultural Economics 
             

351743 
การวิจัยปฏิบัติการ ส าหรับการวางแผนการเกษตร 

Operations Research for Agricultural Planning                 

351744 
การบรหิารเชิงกลยุทธด์้านการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร 

Strategic Management for Agriculture and Agricultural Economics              

351760 

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและ 

การพัฒนาการเกษตร 

Economics for Agricultural Management and Development 
             

351761 
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดินและแหลง่น้ า 

Economics of Land and Water Resource Management                 

351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 

Agricultural Development Project Planning and Management 
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รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

 
ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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 

351764 
เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร 

Economics of Forestry and Agro Forestry Management                

351765 
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม 

Farm System Resource Planning and Management                 

351766 
การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร 

Agricultural Policy Analysis 
              

769351  
หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 
Selected Topics in Agricultural Economics I                 

351779 
หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  2  

Selected Topics in Agricultural Economics II                

351789 
หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 
Selected Topics in Agricultural Economics III 

                

351791 
สัมมนาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 1 

Agricultural Economics Seminar I              

351792 
สัมมนาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 2 

Agricultural Economics Seminar II              

735179  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
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รหัส กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

 
 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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

351799 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis                 

751701 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

Microeconomic Theory 
                

751702 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 

Macroeconomic Theory                
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทาง 

      วิชาการและวิชาชีพ 

 1.2  มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 

       ตา่ง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

 1.3  มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับ

       ความส าคัญ 

 1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความ 

       เป็นมนุษย ์

2. ความรู้ 

 2.1  มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2  สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมอืที่เหมาะสมกับการ

       แก้ไขปัญหา 

 2.3  สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา  

       เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

 2.4  สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

3. ทักษะทางปญัญา 

 3.1  คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพือ่ใช้ในการแกไ้ขปัญหา      

       อย่างสรา้งสรรค์ 

 3.3  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  มมีนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

       มีประสิทธภิาพ 

 4.2  สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน  

       การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเอง

       และของกลุ่ม 

 4.3  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

      และเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม 

 5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติมิาประยุกต์ใชใ้นการ     

      แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 5.3  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการ       

        น าเสนออยา่งเหมาะสม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา     โดย
แบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับ
ขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 
  1.1 อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนด  ดงันี้ 
   อักษรล าดับขัน้     ความหมาย    คา่ล าดับขัน้ 
    A ดีเยี่ยม         (excellent)  4.00 
    B+ ดีมาก  (very good)  3.50 
    B ด ี  (good)   3.00 
    C+ ดีพอใช้  (fairly good)  2.50 
    C พอใช้  (fair)   2.00 
    D+ อ่อน  (poor)   1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก  (failed)   0.00 
 
 1.2 อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขัน้   ความหมาย 
    S   เป็นที่พอใจ  (satisfactory) 
    U   ไม่เป็นที่พอใจ  (unsatisfactory) 
     
 1.3 อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดงันี้ 
   อักษรล าดับขัน้  ความหมาย 
    I  การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์  (incomplete) 
    P  การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (in progress) 
    T  ปรญิญานิพนธ ์   (thesis in progress) 
                                                       ยงัอยู่ในระหว่างด าเนนิการ 
  V  เข้ารว่มศึกษา   (visiting) 
    W  ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
 
 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตร นักศกึษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไมต่่ ากว่า C หรอื 
S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรยีนซ้ าอีก 
  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วดัและประเมนิผลด้วยอักษรล าดบัขั้น S หรอื U ได้แกก่ระบวนวชิา   ก.ศฐ. 
791 (351791) ก.ศฐ. 792 (351792) ก.ศฐ. 797 (351797) ก.ศฐ. 799 (351799) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาตามที่ระบุใน มคอ.3 
• การทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

 • ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
 • ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั 

2. ปฏิบัติครบตามเงือ่นไขของสาขาวิชา 

3. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์  

4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือวารสารระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็น

ชื่อแรก 

5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ด้วยการพจิารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปรญิญา ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปรญิญา หรอื ประกาศนียบตัรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 

2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่ 3.00 

4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ

เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปรญิญา หรอื ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้ าใจนโยบายของสถาบัน      

คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ 

การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   

จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี

ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา 

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ

เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพรผ่ลงานปรญิญานิพนธ์และเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)  

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)   

1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ

เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามี

ความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจติส านึกสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขา้ปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ

การรับและการส่งเสรมิการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ

อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระ 
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 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้

และการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ                  

ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 

อุปกรณ ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators)   

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. มกีารประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตรอย่าง

นอ้ยปีการศึกษาละสองครัง้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอยา่ง

นอ้ย รอ้ยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

x x x 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกกระบวนวชิา 

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวชิา และรายงานผลการด าเนนิการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิด

สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x 

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

สิน้สุดปีการศึกษา  
x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีได้ก าหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของกระบวนวขิาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศึกษา  

x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
 x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ได้รับค าแนะน าดา้นการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชีพอย่าง

นอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันาวิชาการและ/หรือ

วชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี  
N/A N/A N/A 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
  x 

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 8 10 11 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 7 8 10 
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่หา

จุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แต่ละทา่น 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2  กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.  5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลกัสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี ้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา   

 

คณะเกษตรศาสตร ์

 

ก.ศฐ. 701 (351701) : เศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ส าหรับการเกษตรอาหารและทรัพยากร  3(3-0-6) 

             Applied Economics for Agriculture, Food and Resources 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น : ศศ. 701 (751701) และ ศศ.702 (751702); หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในการเกษตร อาหารและทรัพยากร การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี

เศรษฐศาสตร ์เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตรเ์กษตร อาหารและทรัพยากร 

การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการบริโภคสินค้าเกษตร การผลิตเกษตรและอาหาร การตลาดสินค้าเกษตร 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการเกษตร 

 Economic problems in agriculture, food and resources. Application of economic concepts and 

theories for management and problems solving related to agricultural, food and resource economics. 

Applications of economics in consumption of agricultural products, agricultural and food production, 

marketing of agricultural products and natural resources and environmental management. Application of 

macroeconomics in international trade and agricultural policies 

ก.ศฐ. 720 (351720): การตลาดเกษตรขัน้สงู      3(3-0-6) 

   Advanced Agricultural Marketing 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น :   ตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ปัญหาการตลาดเกษตร แนวทางการศึกษาการตลาดเกษตร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดใน

ด้านเทคนิคและราคา การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน  การวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าและราคา การวางแผน

แหล่งผลิตที่เหมาะสม นโยบายการตลาดและการค้าโลกและผลกระทบ 

 Marketing problems, approaches to marketing study, analyses of technical and pricing 

efficiencies, demand and supply analysis, analysis of product quality and price, optimal location of firms, 

marketing and trade policies and their impact, and marketing research 

ก.ศฐ. 721 (351721):     การจัดการตลาดสนิคา้เกษตร     3(3-0-6) 

   Agricultural Marketing Management 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น :   ตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 สภาพแวดล้อมทางการตลาดสินคา้เกษตร ระบบการตลาด อุปสงค์และอุปทานของสนิคา้เกษตรและ

ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้ซือ้ทั้งที่เป็นสถาบันและผู้บรโิภครายบุคคล การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์
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การตลาดทั้งทางดา้นข่าวสาร  ผลผลิต-ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการขายและกลยุทธ์การก าหนด

ราคา การควบคุมและการประเมินผลการตลาดจะมีการท ากรณีศึกษาและทัศนะศึกษาจากสถานการณจ์รงิ 

 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 

ก.ศฐ. 722 (351722): การจัดการธุรกจิเกษตรขัน้สูง                                         3(3-0-6) 

   Advanced Agribusiness Management 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น: ศศ. 701 (751701)   

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การจัดการระบบธุรกิจเกษตร รวมระบบปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรระดับฟาร์ม ระดับโรงงานระบบ

สนับสนุนการผลิต  ระบบธุรกิจและสินค้าบริโภค  บทบาทขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตร และ

อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การศึกษาถึงวิธีการวางแผน การผลิต การตลาด และ

การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการเกษตร 

 Agribusiness management including input, farm production, supporting and consumption systems. 

Role of domestic and international business organizations in agricultural industries and food industries. 

Planning the process of production, marketing and personal management in agribusiness 

ก.ศฐ. 723 (351723): การจัดการด้านการเงินส าหรบัธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 

   Financial Management for Agribusiness 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:     ตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 หลักการ  แนวคิด และเทคนิคการจัดท าแผนและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจเกษตร คณิตศาสตร์

ทางการเงิน  การวิเคราะห์ต้นทุนต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ในการวางแผน และควบคุมทาง การเงิน ทั้งทางด้าน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไร  ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินกับข้อมูลต่าง ๆ ทางการเงิน ผลกระทบของ

นโยบายการเงินการคลังต่อสถาบันการเงินและธุรกิจเกษตร 

 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 

ก.ศฐ. 724 (351724): การค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 International Agricultural Commodities Trade 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะของกระบวนวิชา 
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 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ   ทฤษฎีนโยบายการค้า  บทบาทของการค้าสินค้าเกษตร ระหว่าง

ประเทศต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์นโยบายการคา้สินค้าเกษตรและผลกระทบของกฎระเบียบ

และข้อตกลงทางการค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ 

 Theories of international trade and trade policy. Role of agricultural trade in economic 

development. Analysis of agricultural trade policy and impacts of international regulations and agreements 

on agricultural trade 

ก.ศฐ. 731 (351731): ประสิทธิผลขององคก์รเกษตร       3(3-0-6) 

 Effectiveness of Agricultural Organizations 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น :    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 สถานการณ์ทั่วโลกขององค์กรเกษตร  ทฤษฎีองค์การ  แนวคิดประสิทธิผลขององค์การแบบจ าลอง 

และวิธีการประเมิน  การใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการและนโยบายของการประเมินประสิทธิผลของสหกรณ์ 

และองคก์รเกษตรอื่น 

 Global situation of agricultural organizations. Organization theory. Concepts and theories of 

organizational effectiveness (OE), model and evaluation methods. Implications for management and policy 

of agricultural cooperatives and other organizations 

ก.ศฐ. 740 (351740) : วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใชใ้นทางการเกษตร   3(3-0-6) 

   Econometric Methods and Applications in Agriculture 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:     ก.ศฐ. 701 (351701) หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แบบจ าลองพื้นฐานของสมการถดถอยเชิงเส้นตรง และการประมาณค่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้

แบบจ าลองพื้นฐานและวิธีการแก้ไข  ระบบสมการและการประมาณค่า  การพยากรณ์เทคนิคทางเศรษฐมิติ

ขั้นสูงและการประยุกต์ใชใ้นทางการเกษตร 

 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 

ก.ศฐ. 741 (351741):     วิธีเชิงปรมิาณในการจัดการระบบการเกษตร            3(3-0-6) 

   Quantitative Methods in Agricultural Systems Management 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น :     ก.ศฐ.702 (351702) หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การวิเคราะห์เชิงระบบศึกษาแบบจ าลองอย่างง่ายของผลได้ตอบสนองจากการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ 

รวมถึงระบบการผลิตที่ใช้ปัจจัยและให้ผลิตผลมากอย่าง เทคนิคการผลิตให้ได้ผลสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขจ ากัด

โดยพิจารณาถึงชว่งระยะเวลาและความเสี่ยงด้านราคา และผลผลิตต่อหน่วยศึกษาแบบจ าลองระบบไรน่าและ

ระบบเกษตร การน าแบบจ าลองมาเพื่อให้ท านายล่วงหน้า การอธิบายความหมายทางเศรษฐศาสตรแ์ละไม่ใช่

เศรษฐศาสตรข์องผลการท านาย  และการวเิคราะห์แบบเผื่อสถานการณเ์ปลี่ยนแปลง 
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 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 

ก.ศฐ. 742 (351742):    การวจิัยขั้นสงูด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร    3(3-0-6) 

   Advanced Research Methods in Agricultural Economics 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:     ตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ปรัชญาและลักษณะงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฏีและงานวิจัยทาง

เศรษฐศาสตร์เกษตร การหาหัวข้อวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรที่มีความส าคัญควรค่าแก่การวิจัย การ

ทบทวนงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรที่ท ามาแล้ว และการจัดหมวดหมู่เอกสาร การหาวัตถุประสงค์ และตั้ง

สมมุติฐาน การหาเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสม การเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูล การเตรียมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เกษตรโดยวิธีทางสถิติต่างๆ การสรุปและวิจารณ์ผล การเขียนข้อเสนอ

โครงงานและรายงานผลงานวิจัย จรยิธรรมการวจิัย และกรณศีึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

 Philosophy and characteristics in agricultural economic research, linkage between theories and 

research in agricultural economics, finding appropriate agricultural economic research questions, 

agricultural economic literature review and document filing, formulating objectives and hypotheses, 

finding appropriate tools for analysis, data collection and quality control, data preparation, data analysis in 

agricultural economics using statistical methods, conclusions and discussions, research proposal and report 

preparation, research ethics and case studies in agricultural economic research 

ก.ศฐ. 743 (351743):    การวิจัยปฏิบัติการส าหรับการวางแผนการเกษตร       3(3-0-6) 

   Operations Research for Agricultural Planning 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 เครื่องมือการวิจัยปฏิบัติการที่ใช้ในการวางแผนทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในด้านการผลิต การตลาด 

และการพัฒนา ทั้งในระดับจุลภาค อันได้แก ่หน่วยธุรกิจ และโครงการ และระดับ มหภาค   อันได้แก่ ภูมิภาค 

และประเทศ ในส่วนของหลกัและวิธ ีและเทคนิคการประยุกต์ใชใ้นการวางแผน โดยใช้กรณศีึกษาเป็นเครื่องมือ

ในการฝึกปฏิบัติ 

 Operation research tools in agricultural economics planning; production, marketing and 

development, at the micro level, firm and project level and macro level, region and nation in principles, 

methodology and application techniques through case studies for practicum 

ก.ศฐ. 744 (351744):   การบรหิารเชิงกลยุทธด์้านการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 

   Strategic Management for Agriculture and Agricultural Economics 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:   ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายกระบวนวิชา 
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 แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก การก าหนดกลยุทธ์ ในระดับบริษัท ระดับธุรกิจ ระดับหน้าที่และระดับระหว่างประเทศ  การปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์ การประเมินผลกลยุทธ์ ผังผสานดุลดัชนี และวิธีวิเคราะห์กรณีศึกษาและกรณีศึกษาในภาค

เกษตร และเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

 Concepts of strategic management strategic analysis internal and external factor evaluation. 

Strategy formulation corporate strategy, business strategy, functional strategies and international level 

strategy. Strategy implementation and strategy evaluation. Case analysis methods and cases for 

agriculture and agricultural economics 

ก.ศฐ. 760 (351760):    เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 

   Economics for Agricultural Management and Development 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:     ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะของกระบวนวิชา 

 การจัดการและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในกระแสความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก

ประเทศ ความเช่ือมโยงกับระบบการเงินและการคลังของโลก กลไกและเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาการ

เกษตร และผลกระทบต่อภาคเกษตร การจัดการองคก์รเพื่อการพัฒนาการเกษตร การจัดการของผู้ผลิตราย

ย่อยเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมส่วนรวม 

 Sustainable agricultural management and development amid rapid domestic and international 

changes. Linkages to world finance and fiscal systems. Government measures and mechanisms for 

agricultural development. Their impact on agriculture. Management of agricultural development 

organizations. Small farmers' management for the society and the environment 

ก.ศฐ. 761 (351761): เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า            3(3-0-6) 

   Economics of Land and Water Resource Management 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:   ก.ศฐ. 301 (351301) หรอื ศศ.301 (751301)   

                                   หรอืตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ลักษณะและการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า  วิธีการประเมินคุณค่าของ

ทรัพยากร การก าหนดมูลค่าทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายและระบบที่ไม่มีการซื้อขายทรัพยากร

นั้น ๆ การใช้ประโยชน์สูงสุดและการจัดการทรัพยากรในรูปเศรษฐกิจส่วนรวม/ส่วนบุคคล พิจารณาถึง

ลักษณะสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและสิทธิถือครองในทรัพยากรที่ดินและ

แหล่งน้ า ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนี้ วิเคราะห์

ผลกระทบจากการเพิ่มของจ านวนประชากร ดินและแหล่งน้ า   นอกจากนี้ศึกษาถึงความสัมพันธ์กันและกัน 

ระหว่างทรัพยากรที่ดิน/แหล่งน้ า ประชากรและระบบเกษตรกรรม ภายใต้แนวทางการพัฒนาแบบต่าง ๆ 

 Characteristics and alternative uses of land and water resources. The concepts of resource 

valuation, market and non-market pricing, optimization and public/private resource management. 

Institutional aspects of land and water resources in the context of ownership and tenureship and their 
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implications for efficient and equitable use. The impacts of population growth, technology and 

development on quantity and supply of land and water resources. The interrelationships between 

land/water resources, human populations’ and agricultural systems under alternative development 

strategies 

ก.ศฐ. 763 (351763):    การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 

   Agricultural Development Project Planning and Management 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดโครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินค่าการจัดองค์กร 

และการจัดการโครงการ  การปฏิบัติตามโครงการ การควบคุม การติดตามผลและการประเมินผลส าเร็จของ

โครงการ 

 Project concept and planning process, project preparation and appraisal, organization and 

management of a project entity, project implementation, control, monitoring and evaluation 

ก.ศฐ. 764 (351764):    เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร   3(3-0-6) 

   Economics of Forestry and Agro Forestry Management  

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 บริบทการท ากิจกรรมและโครงการทางป่าไม้และวนเกษตร โดยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ   การ

ค านวณและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลผลิต ต้นทุน ผลประโยชน์ในระยะยาว  ปัญหาที่เกิดขึน้ในการประเมิน

ต้นทุนและผลได้ต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การวางแผนปฏิบัติงาน ติดตาม 

ประเมินผล เพื่อการพัฒนาป่าไม้และวนเกษตร 

 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 

ก.ศฐ. 765 (351765):    การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม   3(3-0-6) 

   Farm System Resource Planning and Management 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายกระบวนวิชา  

 ความเช่ือมโยงของทรัพยากรระดับฟารม์  คุณสมบัติของระบบฟารม์  ต้นทุนและมูลคา่ของทรัพยากร

ฟาร์ม บัญชีฟาร์ม การวางแผนระยะสั้น ปานกลางและยาว คุณภาพของทรัพยากรระดับฟาร์ม การจัดการ

ทรัพยากรคน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การเปรยีบเทียบผลการด 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 
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quality. Human resources management. Decision making with risk and uncertainty. Comparison of farm 

performances, resource quality and sustainability of farm systems 

ก.ศฐ. 766 (351766):    การวเิคราะห์นโยบายการเกษตร     3(3-0-6) 

   Agricultural Policy Analysis 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดและเครื่องมือในการประเมินผลกระทบของนโยบายการเกษตรต่าง ๆ 

 Concepts and tools to assess the effects of agricultural policy interventions 

ก.ศฐ. 769 (351769): หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 1    1(1-0-2) 

     Selected Topics in Agricultural Economics 1 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น: ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 หัวข้อเกี่ยวกับความรูส้มัยใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

(หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า) 

 Current topics of interests in agricultural economics 

ก.ศฐ. 779 (351779):    หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 2    2(2-0-4) 

   Selected Topics in Agricultural Economics 2 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:     ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา   

 หัวข้อเกี่ยวกับความรูส้มัยใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

(หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า) 

 Current topics of interests in agricultural economics 

ก.ศฐ. 789 (351789): หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3    3(3-0-6) 

   Selected Topics in Agricultural Economics 3 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 หัวข้อเกี่ยวกับความรูส้มัยใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

(หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า) 

 Current topics of interests in agricultural economics 

ก.ศฐ. 791 (351791):    สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1     1(1-0-2) 

   Agricultural Economics Seminar 1 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
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 การเสนอรายงานและการวิจารณ์ บทความทางวิชาการ บทความปรทิัศน์ หรอืผลงานวจิัยทางด้าน

เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Presentation and discussion of scientific papers, review articles, and current research works in agricultural 

economics 

ก.ศฐ. 792 (351792):    สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2     1(1-0-2) 

   Agricultural Economics Seminar 2  

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:    ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การเสนอรายงานและการวิจารณ์ บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือผลงานวิจัยทางด้าน

เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

 Presentation and discussion of scientific papers, review articles, and current research works in 

agricultural economics 

ก.ศฐ. 797 (351797):    วิทยานิพนธ ์       38 หน่วยกิต 

   Thesis  

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้วหรอืลงทะเบียนพรอ้มกับการเสนอขอ 

                                 อนมุัติหัวข้อโครงรา่งฯ 

Prerequisite Approved proposal or concurrent to thesis proposal 

ก.ศฐ. 799 (351799):    วิทยานิพนธ ์              12 หน่วยกิต 

   Thesis 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้วหรอืลงทะเบียนพรอ้มกับการเสนอขอ 

                                 อนมุัติหัวข้อโครงรา่งฯ 

Prerequisite Approved proposal or concurrent to thesis proposal 

คณะเศรษฐศาสตร ์

ศศ. 701 (751701):    ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค     3(3-0-6) 

   Microeconomic Theory 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:   ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ศึกษาถึงทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้ผลิตภายใต้ความแน่นอนและไม่แน่นอนการก าหนด

ราคาและปัจจัยการผลิตตลาดประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีการรวม (Aggregation Theory) การวิเคราะห์ทาง      

ดุลยภาพ 

 Theory of consumer behavior and theory of the firm including an analysis of uncertain and certain 

situations; theory of price determination under various market structures; aggregation theory; general 

equilibrium analysis 
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ศศ. 702  (751702):    ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค     3(3-0-6) 

   Macroeconomic Theory 

เงื่อนไขทีต่้องผา่นกอ่น:   ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงทฤษฎีการบริโภค การลงทุน แรงงานและการเงิน ศึกษาแบบจ าลองที่มี          

ตัวแปรเวลา และการประเมินค่าทางสถิติของฟังก์ช่ันการบริโภคและการลงทุนพิจารณาแบบจ าลองของนัก

เศรษฐศาสตร์คลาสสิคและเคนส์ในการก าหนดรายได้ประชาชาติโดยวิธี Comparative Static ทฤษฎี เงินเฟ้อ 

ทฤษฎีวา่ด้วยความจ าเริญทางเศรษฐกจิและการกระจายรายได้ 

 Modern macroeconomic theory; theory of consumption, theory of investment demand, the 

Keynesian and classical models of employment, interest and money, fiscal monetary policies and 

macroeconomic theory of distribution; inflation theory; growth theory and income distribution 
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2. ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวชิาการของอาจารย์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห์ 

      งานวิจัย 

 ระดับนานาชาติ   

  วารสาร 

1. Sittisak, P. and B. Ekasingh. 2015.  “Tradeoffs between the economic, social and environmental 

objectives in optimal resource management in the Fang watershed, Chiang Mai 

province,Thailand.” Agriculture and Agricultural Science Procedia . 2015 (5) : 38-45.  
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ์ 

       งานวิจัย 

 ระดับชาติ 

   บทความในการประชุมวิชาการ 

1. บุญสิตา  เกษมณี และพัฒนา เจียรวิริยะพันธุ์ . 2560 . ต้นทุนโลจิสติกส์ของโครงการอาหารเสริม 

โรงเรียนในอ าเภอเมือง )นม (จังหวัดเชียงใหม่ . บทความน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี

ระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่  ณ 9 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 หน้า 592-604. 

  หนังสือ 

1. พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์.  .การจัดการธุรกิจเกษตร  1 พิมพ์ครั้งที่  .2557 เชียงใหม่  :สันติภาพแพ็คพริ้นท์ 

จ ากัด  .  ISBN : 978-616-361-342-4  

2.พัฒนา เจียรวริยิะพันธ์  .การตลาดสินค้าเกษตร.1 พิมพ์ครัง้ที่   2557 เชียงใหม่  :สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จ ากัด.

ISBN : 978-616-361-341-7 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 

   งานวิจัย 

  ระดับนานาชาติ 

  วารสาร 

1. Wiboonpongse, A., Y. Chaovanapoonphol and G. E. Battese. 2013.  “A quantile regression analysis 

of price transmission in Thai rice markets.”  Advances in Intelligent Systems and Computing. 

200(AISC): 295-305. 

  ระดับชาติ 

   บทความในการประชุมวิชาการ 

1. ศันสนีย์ ศรีวิชัย อารี วิบูลพงศ์ และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2557. “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของการผลิตมันส าปะหลังในพืน้ที่ผลผลิตต่ า: กรณีจังหวัดพะเยา.” ใน: กมล  งามสมสุข และ 

น้ าเพชร วินิจฉัยกุล บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์

ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรม

เชียงใหม่แกรนด์ววิ, เชียงใหม่. หน้า 25-35. 

2. นุชจร ีปิมปาอุด เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ อารี วิบูลพงศ์  .2557 . “ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าว

ของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย.” ใน: กมล  งามสมสุข และ น้ าเพชร วินิจฉัยกุล 

บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตรเ์กษตร เศรษฐศาสตรท์รัพยากร เศรษฐศาสตร์

การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , 

เชียงใหม่. หน้า 99-108 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสริ ิ สืบพงษ์สังข ์

   งานวิจัย 

 ระดับนานาชาติ 

  บทความในการประชุมวิชาการ 

1. Sangkapitux, C., Suebpongsang, P., Punyawadee, V.,  Konsurin, J., Neef, A. 2017. “Eliciting citizen 

preferences for multifunctional agriculture in the watershed areas of northern Thailand through 

choice experiment and latent class models.” 67: 38-47 

 ระดับชาติ 

  วารสาร 

1. วราภรณ์ ปัญญาวดี ชพิกา สังขพิทักษ์ พรสิร ิสืบพงษ์สังข์ นุชจร ีปิมปาอุด จิราภรณ์ ก้อนสุรนิทร ์น้ าเพ็ชร 

วินิจฉัยกุล และ วาสนา สุขกุล. 2559. “เกษตรพหุภารกิจ : ทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.” 

วารสารวจิัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร. 33(2): 61-73 

2. ปนิดา วรวาท, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และพรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2556. “การเปลี่ยนแปลงทางรายได้และ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนีข้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก

ระบบในจังหวัดสระแกว้.” วารสารวิจัยร าไพพรรณี. 7(2): 59-66. 

   บทความในการประชุมวิชาการ 

1. กมลพร  พิสิฐมุกดา พรสิร ิ สืบพงษ์สังข์ . 2560. “ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก

ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557 โดยใช้การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่” การประชุมวิชาการ

และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. หน้า 1283-1293.     

2. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ . 2559. “ศักยภาพทางการตลาดของพืชทางเลือกให้กับ

เกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน.”  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 วันที่ 5 กรกฎาคม 

2559 หน้า 90-103. 

3. ดวงมณี พวกพล พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ  . 2559“ความสามารถในการแข่งขันจาก

การใช้ทรัพยากรในการผลิตน้ าตาลของประเทศไทย .” การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

เศรษฐศาสตรเ์กษตร เศรษฐศาสตรท์รัพยากร เศรษฐศาสตรก์ารอาหาร และธุรกจิเกษตร ครัง้  ที่ 15 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หน้า 207-221. 

4. ฑริกา นันทจันทร์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ . 2559. “พฤติกรรมการเลือกซื้อของ

ผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.” การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจ

เกษตร คร้ังที่ 15 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หน้า 104-114. 

 

 

 



59 
 

7. อาจารย์ ดร.ประทานทพิย์  กระมล 

   งานวิจัย 

 ระดับนานาชาติ 

  วารสาร 

1. Kramol, P., Villano, R., Kristiansen, P and E. Fleming. 2015. “Productivity differences between organic 

and other vegetable farming systems in northern Thailand.” Renewable Agriculture and Food 

Systems: 30 (02)154-169 

 ระดับชาติ 

  วารสาร 

1. ประทานทพิย์ กระมล. 2557. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ

ในตลาดเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่.”แก่นเกษตร 42 ฉบับพเิศษ 2: 227-234 

   บทความในการประชุมวิชาการ 

1. เบญจพรรณ เอกะสิงห์   ประทานทิพย ์กระมล นัทธมน ธีระกุล  พิมพมิล แก้วมณี และ กฤษณี เจรญิ

ทรัพย์  .2559 . “ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชวีิตของชุมชนบนพืน้ที่สงู” บทความในรายงานผลงานวิจยั

ของมลูนิธโิครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559  หน้า 275-279 . 

2. เกรียงศักดิ์ ชุบทอง, ประทานทิพย์ กระมล และ กมล งามสมสุข. 2557. “ประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

การผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3, 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557: หน้า 3-12 

8. อาจารย์ ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย 

   งานวิจัย 

 ระดับนานาชาติ 

  วารสาร 

1. Nattanin, U. and A. Wongchai. 2016. “The Operational Efficiency of Health Tourism Industries in 

Three Provinces of Northeastern Thailand.” International Information Institute. 19 (7(B)): 2839-

2844.  

2. Wongchai, A. 2015. “Factors Affecting Farmland Sales in Rural Northern Thailand.” Advanced 

Science Letters 21(6): 2119-2123. 

3. Areetrakul, P. and A. Wongchai. 2015. “Project Analysis of the Rubber Purchasing Center in Chiang 

Rai.” Applied Mechanics and Materials 799-800: 1445-1449.  

4. Nattanin,U., S. Y. Liao, and A. Wongchai. 2015. “The Technical Efficiency of Rice Husk Power 

Generation in Thailand: Comparing Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis.” 

Energy Procedia, 75: 2757-2763.  
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5. Nattanin, U., A. Wongchai, and S. Nonthapot. 2015. “Performance Assessment and Optimization of 

Biomass Steam Turbine Power Plants by Data Envelopment Analysis.”  International Journal of 

Energy Economics and Policy 5(3): 668-672.  

6. Nattanin, U. and A. Wongchai. 2014. “Operating Efficiency Analysis of Energy Industries in Taiwan.” 

Advanced Materials Research 869-870: 612-620.  

7. Huang, C. M., C. L. Tuan, and A. Wongchai. 2014. “Development Analysis of Leisure Agriculture – A 

Case Study of Longjing Tea Garden, Hangzhou, China.” APCBEE Procedia 8: 210-215. 

   บทความในการประชุมวิชาการ 

1. Wongchai, A. and Y. Darunee. 2014. “Empirical Innovation for Analyzing Factors Affecting Farmland 

Sales: A Case Study of Rural Northern Thailand.” Proceeding of the 10th National and 

International Symposium of Social Sciences Symposium. pp. 72-82.   

2. Darunee, Y. and A. Wongchai. 2013. “Trend of Thai Teacher Education in the Next Decade of the 

21th Century: Teacher Professionality vs Student Learning Quality.” Proceeding of the 57th World 

Assembly of International Council on Education for Teaching (ICET2013), pp.561-570. 

 ระดับชาติ 

  วารสาร 

1. อนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2560. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกชาในจังหวัดเชียงราย แก่นแกษตร 45 

)2560 ( ฉบับพเิศษ หน้า 567-572   

   บทความในการประชุมวิชาการ 

1. Wongchai, T. and A. Wongchai. 2016. “Effects of Electronic Money towards Narrow Money Supply in 

the Monetary System of Thailand.” In Proceeding of the 10th National Conference of Economists. 

Chiang Mai, Thailand. pp. 157-166.   

2. Ueasin, N. and A. Wongchai. 2016. “An Analysis of the Operational Efficiency of Thai Massage and 

Spa Industries in Three Provinces of Northeastern Thailand.” In Proceeding of the 10th  National 

Conference of Economists. Chiang Mai, Thailand. pp. 254-268.  

3. Inpum, S., Y. Darunee, and A. Wongchai. 2014. “Effects of Electronic Money toward Narrow Money 

Supply in the Monetary System of Thailand (In Thai).” In Proceeding of 2014 Management 

Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok. pp. 312-321.   

9. อาจารย์ ดร.กรรณิกา  แซ่ล่ิว 

    งานวิจัย 

 ระดับนานาชาติ 

  วารสาร 

1. Hung-Hao Chang, Junlin He and K. Saeliw. 2017.  “The Role of Off-farm Labor Participation Decision 

of Farm Couples on Farm Direct Marketing in Taiwan.”  Developing Economies. 55(1): 3-22. 



61 
 

2. Pei-An Liao, Hunghao Chang, Junlin He and Kannika Saeliw. 2017. "Diversification of Marketing 

Strategies Among Small Farms: Empirical Evidence of Family Farms in Taiwan." Agricultural 

Economics (AGRICECON) No. 148/2016 (Published online on June 26, 2017; p1-9). 

3. Chang, H. –H., and Saeliw, K. 2017. Does eating out make elderly people depressed? Empirical 

evidence from National Health and Nutrition Survey in Taiwan. Journal of Mental Health Policy 

and Economics. 20(2): 63-74. 

 ระดับชาติ 

   บทความในการประชุมวิชาการ 

1. กรรณกิา แซล่ิ่ว. 2559. ความส าคัญของคุณภาพดินทีม่ตี่อประสิทธิภาพการผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105. 

การประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านเศรษฐศาสตร ์เศรษฐศาสตรท์รัพยากร เศรษฐศาสตรก์ารอาหาร 

และธุรกิจการเกษตร คร้ังที่ 5 "การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกจิโลก" , 15 กรกฎาคม 2559, 

โรงแรมรามาการเ์ด้นส,์  หนา้ 58-67. 
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4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

  1) แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
                   - ไม่มี - ก.  ปริญญานิพนธ์      

     351797 ก.ศฐ. 797  วิทยานิพนธ์                            38  หน่วยกิต 

ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษา

จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 

TCI Tier 1 หรือวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 2 

เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม

ส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : ไม่มี                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

               - เพื่อรองรับความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย

ทั้งในและต่างประเทศ 
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  2) แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน                                   ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 

   1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 

         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 

              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                           15  หน่วยกิต 

              751701 ศศ.  017     ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค          3  หน่วยกิต 

              751702 ศศ.  702    ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค        3  หน่วยกิต 

              351740 ก.ศฐ. 740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ 

                           ในทางการเกษตร              3  หน่วยกิต  

              351742 ก.ศฐ. 742 การวิจัยขั้นสูงด้านเศรษฐศาสตรเ์กษตร  

                                                               3  หน่วยกิต 

                                                                             

              - ไม่มี - 

 

              351769 ก.ศฐ. 769 หัวขอ้เลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 

                                     1  หน่วยกิต 

              351791 ก.ศฐ.  791 สัมมนาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 1      1  หนว่ยกิต 

              351792 ก.ศฐ. 792 สัมมนาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 2      1  หน่วยกติ 

 

                

 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน                                      ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

   1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา         ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  26 หน่วยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                        17  หน่วยกิต 

  
                   

                 

                      - เหมือนเดิม – 

                     

                    

 

351701 ก.ศฐ. 701   เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการเกษตร   

อาหารและทรัพยากร           3  หน่วยกิต 
                    

                     - ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก – 

 

                      

                    - เหมือนเดิม – 

 

        - มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มทักษะในการประยุกต์ 

           ใชท้ฤษฎี โดยมีการปรับปรุงกระบวนวิชา 1 

กระบวนวิชา 3 หน่วยกิต คือ 351701 

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการเกษตรอาหาร

และทรัพยากร และได้พิจารณากระบวนวิชา 

351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์

เกษตร 1 ไม่จ าเป็นต้องเป็นกระบวนวชิาบังคบัจึง

ไดย้้ายวิชานีไ้ปเป็นวิชาเลือก 

 
 

 

 

- ปรับปรงุเพื่อเพิ่มทกัษะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

เศรษฐศาสต์ในการเกษตร 
 

- เป็นวิชาที่นกัศึกษาเลือกเรียนได้ จงึเห็นควรให้เป็นวิชา

เลือกแทนการเป็นวิชาบงัคับ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
              1.1.2  กระบวนวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า              12 หน่วยกิต 

                      โดยเลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้                 

              351720  ก.ศฐ. 720  การตลาดเกษตรขั้นสงู           3  หน่วยกิต 

              351721  ก.ศฐ.  721  การจัดการตลาดสินค้าเกษตร  3  หน่วยกิต                                                   

              351722  ก.ศฐ. 722  การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นสงู   3  หน่วยกิต                                                      

              351723  ก.ศฐ. 723  การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 

                                                           3  หน่วยกิต   

              351724  ก.ศฐ.  724  การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ  

                                                             3 หน่วยกิต     

              351731  ก.ศฐ.  731  ประสิทธิผลขององค์กรเกษตร   3  หน่วยกิต 

              351741  ก.ศฐ. 741  วิธีเชงิปรมิาณในการจัดการระบบการเกษตร 

                                                             3  หน่วยกิต 

              351743 ก.ศฐ. 743  การวิจัยปฏิบัติการส าหรับการ                 

                                         วางแผนการเกษตร               3  หน่วยกิต 

              351763 ก.ศฐ. 763 การวางแผนและจัดการโครงการ 

                                        พัฒนาการเกษตร                  3  หน่วยกิต 

              351764 ก.ศฐ. 764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร 

                                                                                3  หน่วยกิต 

              351765 ก.ศฐ. 765 การวางแผนและการจัดการทรัพยากร 

                                        ในระบบฟาร์ม                      3  หน่วยกิต 

              351766 ก.ศฐ. 766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร    

                                                                                3  หน่วยกิต 

 

           1.1.2  กระบวนวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

                    โดยเลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

                    - เหมือนเดิม –        

 

   

  

            

 

              

 

 

 

 

 

- หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนวิชาเรยีนในหมวดวิชาบังคับ

1 กระบวนวิชา 3 หน่วยกิต (351701 เศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ส าหรับการเกษตรอาหารและทรัพยากร) 

และได้ลดกระบวนวิชาบังคับ 1 กระบวนวิชา 1 หน่วย

กิต (351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

1)และต้องการให้หน่วยกิตรวมของหลักสูตรไม่มากไป

กว่าเดิม จึงลดกระบวนวิชาเลือกลง 3 หน่วยกิต โดย

ถ้านักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่สัมพันธ์กันเป็นหมวดหมู่

แล้วจะเพียงพอส าหรับหมวดนี้ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
                    - ไม่มี – 

 

              351779 ก.ศฐ.  779 หัวขอ้เลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 

                                                                                2  หน่วยกิต 

              351789 ก.ศฐ. 789 หัวขอ้เลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 

                                                            3  หน่วยกิต 

                1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                        ไม่มี 

 1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ         ไม่ม ี

 1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่มี 

        2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี)  ไม่เกิน     12   หน่วยกิต 

 ส าหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาแล้ว 

เห็นว่ามคีวามรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ ต้องปรับ

ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม 

 

ข.วทิยานิพนธ์  

        351799 ก.ศฐ.799 วิทยานิพนธ์                     12   หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม ประกอบด้วย 

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย   ภาษาต่างประเทศ 

             2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา           ไม่มี 

 

 

        351769 ก.ศฐ. 769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1   

                                                                                      1  หน่วยกิต 

 

    

 

 

 

 

 

                     - เหมือนเดิม –        

 

 

 

 

ข.  ปริญญานิพนธ์                  

     351799 ก.ศฐ. 799  วิทยานิพนธ์               12  หน่วยกิต 

                     

 

                     - เหมือนเดิม – 

 

 

 

 

 - เป็นวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนได้ จึงเห็นควรให้เป็นวิชา

เลือกแทนการเป็นวิชาบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
      ง. กิจกรรมทางวิชาการ    

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full 

paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อ

แรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ    

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ

เผยแพร่หรืออย่างน้อยไดรั้บการตอบรับให้เผยแพร่ตามประกาศของบัณฑติ

วิทยาลัย โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

 

- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศกึษาใหม่ 

 1. แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                         หน่วยกิต 

                     - ไมม่ี - 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                         หน่วยกิต 

            ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย                       - 

            สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ                                - 

            เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์                                   - 

                                             รวม                                   0 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                         หนว่ยกติ 

                    -  ไมม่ี - 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                         หนว่ยกติ 

351797 ก.ศฐ. 797   วิทยานพินธ์                                   12        

      จัดสัมมนา/น าเสนอผลงาน/ 
                           เข้าร่วมกจิกรรมสัมมนา                              -                         

                                             รวม                                   12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                         หน่วยกิต 

                     - ไมม่ี - 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                         หน่วยกิต 

351797 ก.ศฐ. 797   วิทยานพินธ์                                          12         
                           จัดสัมมนา/น าเสนอผลงาน/ 

                           เข้าร่วมกจิกรรมสัมมนา                              -                         

                                             รวม                                   12 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                         หนว่ยกติ 

                     - ไมม่ี - 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                         หนว่ยกติ 

351797 ก.ศฐ. 797   วิทยานพินธ์                                          14         
                           สอบวทิยานพินธ์                                        -                         

                                             รวม                                   14 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร 38 หนว่ยกติ 
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2. แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1                                                               หน่วยกติ 

751701 ศศ. 701      ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค                        3 

751702 ศศ. 702     ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค                        3         

351742 ก.ศฐ 742   การวิจัยขัน้สูงด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตร     3                     

                                     รวม                                             9 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                      หน่วยกติ 

751701 ศศ. 701      ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค                               3 

751702 ศศ. 702     ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค                               3         

351740 ก.ศฐ. 740  วธีิการทางเศรษฐมิตแิละการประยุกตใ์ช ้              3 

      ในทางการเกษตร     

                           สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                      - 

                              รวม                                                   9 

ภาคการศึกษาท่ี 2                                                               หน่วยกติ 

351740 ก.ศฐ. 740   วิธีการทางเศรษฐมิตแิละการประยุกต ์          3 

                           ใชใ้นทางการเกษตร 

351791 ก.ศฐ. 791   สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1                      1       

                           วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ                        3 

                           วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ                        3 

                                       รวม                                             10 

ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                     หน่วยกิต 

351701  ก.ศฐ. 701  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการเกษตร              3         

                             อาหารและทรัพยากร                    

351742 ก.ศฐ. 742    การวจิัยขั้นสูงดา้นเศรษฐศาสตร์เกษตร               3 

351791 ก.ศฐ. 791   สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1                         1  

                            วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ                             3 

                                       รวม                                                   10 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                         หน่วยกิต 

น าเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์                                                   

351769 ก.ศฐ. 769   หัวข้อเลอืกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1       1 

351799 ก.ศฐ. 799   วิทยานพินธ์ปริญญาโท                              3         

                            วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ                        3 

                            วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ                        3 

                                         รวม                             10 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                              หน่วยกิต 

เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์ 

351799 ก.ศฐ. 799   วิทยานพินธ์                                            3 

                            วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ                             3 
                            วชิาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ                             3 

                                 รวม                                            9 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                         หนว่ยกติ 

351792 ก.ศฐ. 792   สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2                   1 

351799 ก.ศฐ. 799   วิทยานพินธ์                                         9         

                                         รวม                             10 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                              หน่วยกิต 

351792 ก.ศฐ. 792   สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2                        1 

351799 ก.ศฐ. 799   วิทยานพินธ์                                                 9 

                            สอบวทิยานิพนธ์ 

                                  รวม                                           10          

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38  หนว่ยกติ 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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9.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 
   ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศึกษา 
 

 
 
  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับท่ี    ๐๑๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     ข้อ ๑๔  
และข้อ  ๑๕   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การ
รับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น   
 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการ
เทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่   ๙  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  ๐๐๐๙/๒๕๕๑  เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและ        การเทียบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ๒.  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หรือระหว่างแบบ  ๑  และ   แบบ  ๒  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/
หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
       ๒.๑ นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของ         ผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๖  คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบการศึกษาที่
ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 
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  ๒.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๒.๓ กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
 ๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  เป็นหลักสูตร
นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   
 การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๒.๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา    
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็น
หลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม ่
 

๓. การย้ายสาขาวิชา 
    การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิม
หรือระหว่างส่วนงาน  ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
   ๓.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 
   ๑)  มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

 ๒) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
  กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ 

   ๓) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
    กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
   ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ  
 วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 
   ๓.๒ ขั้นตอนด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอกผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและประธานคณะกรรมการ
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บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
ใหม่เพ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   
  ๓.๓  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา  รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
 ๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ไป 
 ๓.๕  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวน 
   วิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต  
  กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมใน  
  แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้  
  กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร  
  ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น  S 

๒) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ
บางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่   ให้ พิจารณาเทียบโอนได้   โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณา
กระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่  และกระบวนวิชา  ที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร
ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

 
 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตร
สาขาวิชานั้นๆ ใหม่  และการย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้าย
สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 

  
๔. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๔.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๑) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและ  
         เรียนกระบวนวิชาต่างๆตามท่ีสาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมี  
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         หน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  ๑๒  หน่วยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   
         ๓.๗๕ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
     นานาชาติ 
    ๒) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอน โดยความเห็นชอบของ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ที่จะให้โอนและรับโอน และ  
     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่จะให้โอนและรับโอนเพื่อ  
              พิจารณาและน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ๓) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อ 
    ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน   
        รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
   ๔) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต  
        กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิต 
    สะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย   
 
  ๔.๒ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ 
หาก 

 ๑) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่สอบไม่ผ่านการสอบ  
  วิทยานิพนธ์   หรือ 
 ๒) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบ  
  ประมวลความรู้ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 
 ๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  หรือ 
 ๔) กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓)   ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
   การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จ 

   การศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับ 
 ปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท นักศึกษาอาจแสดง
ความจ านงขอโอนเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้ การ
ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
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๔.๓ การโอนนักศึกษา 
 ๔.๓.๑  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตร 

ชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน    
    นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
    ๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน  เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
  ทั้งนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒,  และ  ๔.๓.๓  จะโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน   ร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
 
 

  ๔.๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา    
 ที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการ  
 อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

    ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  
    บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน  
  หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ 

    สาขาวิชาที่รับโอนเฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษา  
   มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  กระบวนวิชาที่ 
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    อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า  
    หรืออักษรล าดับขั้น S  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   ประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
    ที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     
  ๓)  ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  
  แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้ 
   เข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและ 
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอนแล้ว 
  ๔)  ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน 
    หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    ประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ  
    หลักสูตรที่รับโอน 

๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต  
  วิทยาลัย  และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออก  
 รหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

๕. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่   ที่ส าเร็จการศึกษาหรือ
เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 
   ๕.๑ ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่วยกิตที่
ได้ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้   ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้
พิจารณาเห็นชอบแล้ว   
   ๕.๒  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดม ศึกษาอ่ืน   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงานที่รับ
โอน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบ
แล้ว 
  ๕.๓ ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า (Honor 
Program)  และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ  
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บัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าวมาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สามารถด าเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้   ทั้ ง นี้ จ ะ ต้ อ งศึ ก ษ า
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๖. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๖.๑ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมา
เป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษา 
ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

๖.๒  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  ซึ่งจะน ามา 
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานแล้ว 

๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียน
ของภาคการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

๘.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  ตัวแรก
ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
        (ลงนาม)  สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์) 
                                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 


