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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  

   และคณะเกษตรศาสตร์  

   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agribusiness 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ธุรกิจเกษตร) 

  : วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 

 ภาษาอังกฤษ : Master of  Science (Agribusiness) 

  : M.S. (Agribusiness) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หนว่ยกิต  

แผน ข         จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หนว่ยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปี 
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การศกึษา  

5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  

 5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาตทิี่สามารถเรียนหลักสูตรภาษาไทยได้ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

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

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2556  

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  9/2555 เมื่อวันที่  13 

กันยายน 2555  

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2555 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 นักวิเคราะห์/วางแผน/วิจัย/นักวิชาการ/ด้านธ ุรกิจเกษตรในหน่วยงานของรัฐและองค์กร

เอกชน  

 อาจารย์สาขาธุรกิจเกษตรหรอืสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา 

 เจ้าของธุรกิจที่ด าเนินกิจการด้วยหลักบริหารจัดการโดยเน้นดา้นธุรกิจเกษตรและธุรกิจ

ด้านอื่น ๆ 

 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษา(สาขา),สถาบัน,

ประเทศ,ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ศ.ดร.อาร ี วบูิลยพ์งศ์ ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ)์, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2512 

M.S.(Agricultural Development Economics), 

The Australia National University, 

Australia,1977 

Ph.D. (Agricultural Economics), University of 

Illinois, USA., 1981 

3-5099-00148-79-7 

2. รศ.ดร.พัฒนา  เจียรวริิยะพันธ์ วท.บ.(พชืไร่), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2524 

M.S. (Food and Resource Economics) 

University of Florida, USA. 1987 

Ph.D. (Food and Resource Economics), 

University of Florida, USA. 1990 

3-5099-01462-61-4 

3. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 

Ph.D. (Economics) University of New 

England , Australia, 2006 

5-5001-90007-72-5 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1   สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อก าหนดทิศทางของการพัฒนา

ประเทศให้เป็นระบบ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จะใช้ส าหรับ

การพัฒนาประเทศในระหว่างปี  2555-2559 โดยยึดหลัก  "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  

"คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" และ "สร้างสมดุลการพัฒนา" โดยยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ปี   2570 เป็ น เป้ าหมายคือ  "คนไทยภาคภูมิ ใจในความเป็น ไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถี ชีวิต  

แห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน  

ที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทร

ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก” ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

ภาคประชาชน รวมถึงภาคการศึกษา จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 

ตามวิสัยทัศนท์ี่ได้ก าหนดเป็นกรอบให้ถือปฏิบัติ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ.  2570  ได้ระบุ

กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไว้แล้วนั้น ปรากฏว่าภาคเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ ส าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการขับเคลื่อนประเทศเพื่อน าไปสู่เป้าหมายแห่งการประสบความส าเร็จได้ ดังเช่นยุทธศาสตร์ 

การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร้างฐานภาคการเกษตรให้เข้มแข็งนั้น 

ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญ และมีผลกระทบต่อประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เช่นเดียวกับ

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า เช่น ใช้เทคโนโลยีและ 

การวางแผนที่ดีและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีคุณภาพสูง รวมถึงระบบ  

โลจิสติกส์การบริหารจัดการด้านตลาดน าการผลิต นอกจากนี้การสร้างความมั่นคงในอาชีพและ

รายได้ให้แก่เกษตรกรจะต้องมีการศึกษานโยบายด้านต่างๆ เช่น พัฒนาระบบประกันรายได้เกษตรกร 

พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ พัฒนาระบบการเกษตรที่สร้าง 

ความเป็นธรรม พัฒนาระบบสังคมสวัสดิการแก่เกษตรกร  การศึกษาวิธีการที่ท าให้เกษตรกร  

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ 

เตรียมการรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีเต็มรูปแบบในบริบท

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ซึ่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ซึ่งมีการค้าเสรี มีการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานเสรีภายในประชาคมเองและเปิดการค้าเสรี 

กับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ ของโลก  

 จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศในภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการสร้าง

ความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้  

ในเวทีโลกนั้น ภาคเกษตรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด  

ด้านการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้แก่เหล่าผู้ประกอบธุรกิจ

เกษตรทั้งผลผลิตส าหรับการบริโภค และในส่วนของพืชพลังงานซึ่งเชื่อมโยงต่อไปถึงการผลิตและ 

การจัดการเพื่ อส่ งออก โดยที่ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการพึ่ งพาระบบระบบโลจิ สติกส์ 

ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างมากในการน าพาผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคทั้งใน

และต่างประเทศ  

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ภาคเกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูง เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งมีกรอบแนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นกรอบน าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 

สถานการณ์ในระดับโลกและระดับประเทศได้ส่งผลต่อวิถีการผลติ การบริโภคในประเทศ ซึ่งถูกผูกโยง

ไปสู่ระดับระหว่างประเทศมากขึน้ กติกาการค้าโลกและกติการะหว่างประเทศที่เกิดขึน้อย่างมากมาย

ในช่วงที่ผ่านมา มีส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร นโยบายการค้าเสรี ซึ่งส่งผลต่อปัญหา

การค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตอาหาร อีกทั้ง บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ จะเพิ่มมากขึ้น

ในอนาคต (ขยายบทบาทมากขึ้นในภาคเกษตรในไทย และไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน) ดว้ยแรงหนุนมาจาก

การค้าเสรี ที่ต่อไปอาจจะเข้าครอบง าระบบการผลิต ระบบการตลาด พฤติกรรมการบริโภค กติกา

ต่างๆ เหล่านี้ มิได้ส่งผลเพียงการค้า หรือมิติทางเศรษฐกิจของชุมชนเท่านั้น แต่ได้เปลี่ยนแปลงการพัฒนา

ของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตเกษตรกรไทยและชุมชนชนบท ในขณะที่โลกก็ก าลังเผชิญกับปัญหา

ใหม่ๆ ที่ท้าทายสังคมโลก เช่น ปัญหาโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก ท าให้สภาพภูมิอากาศ 

และความสมดุลของนิเวศเปลี่ยนแปลง ปัญหาการเมอืงระหว่างประเทศไปจนถึงวิกฤติน้ ามัน เป็นต้น 

  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้ง

การเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทย ขบวนการเกษตรกรรม

ทางเลือก การเผชิญกับภาวะวิกฤตทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา รวมทั้งในเชิงวัฒนธรรม

ภายใต้กรอบคิดเรื่องการผลิตที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ การพึ่งตนเองของเกษตรกรรายย่อยและ

ชุมชน รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบุคลากรของประเทศที่มี

ความรู้รอบด้านในการจัดการธุรกิจเกษตร สร้างประสิทธิภาพทางความรู้ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

ให้มีความยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนน าพาประเทศก้าวผา่นจุดเปลี่ยนทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น  

อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

  การพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงขอ้เท็จจริงของสภาวะแวดล้อมตา่งๆ กล่าวคือ สถานการณ์

ทางเศรษฐกิจโลก ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

วัฒนธรรม การผลิต การบริโภค และการแข่งขันทางการค้าในข้อ 11.1 และ 11.2 และพัฒนาให้เกิด

ความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา

บุคลากรของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับ  

การมจีรยิธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อ 

การพัฒ นาหลั กสู ตรให้ สอดคล้ อ งกั บสถานการณ์  เท่ าทั นวิท ยาการและเทค โน โลยี ที่  

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้  

อย่างถูกต้อง มีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม 

สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มี

จุดประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาสังคมของคนในชาติให้มีวิ ถีการด าเนินชีวิตในบริบทของสังคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรอบรู้กว้างขวาง 

ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมภิาค และระดับโลก 

 ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์หลัก

ของการพัฒนาภาคเกษตรของชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้  

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร โดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การจัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจเชิงบูรณาการ การจัดการ

ธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน การจัดการการเงิน การจัดการระบบข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การจัดการการผลิต การจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจเกษตร  

หรอืการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อีกทั้งหลักสูตรได้มีการจัดให้มีการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตรทั้งในและต่างประเทศด้วยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทัศนศึกษา 

ดูงานในธุรกิจเกษตรที่ประสบผลส าเร็จทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการได้รับการถ่ายทอด

ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญในด้านต่างๆ  ที่มาร่วมเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรนั้น จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายแห่ง 

การประสบความส าเร็จตามทิศทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

ได้ โดยการใช้องค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป  

ในอนาคต 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 คณะเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร  

ได้จัดการเรียนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรมากว่า 25 ปี มีแขนงวิชาธุรกิจเกษตร  

ให้เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมากว่า 10 ปี และได้ด าเนินการสอนธุรกิจเกษตร  

ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรุ่นที่ 4 บัดนี้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

พิจารณาเห็นว่า ภาควิชาฯ ควรมีส่วนในการสนองนโยบายของชาติและความต้องการของสังคม  

ในการผลิตบัณฑิตเพื่ อรับใช้สั งคม ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารต่างๆ องค์กรเอกชน 

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง 

และหนุนเสริมความต้องการของภาคธุรกิจโดยการท างานในภาคเอกชน นอกจากนีก้ารเรียนการสอน

ซึ่งบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ จะช่วยเตรียมนักศึกษาให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการเป็นเจ้าของ

กิจการเอง ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา “จัดหลักสูตร 

ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการตรงตามความต้องการของตลาดและผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและ

เก่ง รูจ้รงิปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า” 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   

13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น  

- ไม่ม-ี       
 

13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน 

- ไม่ม-ี  
      

 13.3 การบรหิารจัดการ    

- ไม่ม-ี       
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรธุรกิจเกษตรเป็นหลักสูตรที่เน้นการบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจเกษตร

อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ต้นน้ าจนกระทั่งถึงปลายน้ าของระบบธุรกิจ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มอียู่ ไม่ว่าจะเป็นการท างานในองค์กรหรือธุรกิจของตน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อหน่วยธุรกิจมีความเข้มแข็ง สามารถอยู่รอดและประสบผลส าเร็จ อันจะ

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่ง และรากฐานที่ดีทางธุรกิจเกษตร และยังผลให้การพัฒนา

เศรษฐกิจและประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างยั่งยืน       

1.2 วัตถุประสงค ์  

 แผน ก แบบ ก 2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่: 

1) มีพื้นฐานความรู้ทางการค้าธุรกิจเกษตรและสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ 

ท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สภาพพลวัต  

2) มีความสามารถประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือทางการจัดการร่วมกับความสามารถ 

ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณ ในการแก้ปัญหาการตลาด การผลิต การเงนิและ 

การจัดการบุคคล และมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการและ 

มีประสิทธิภาพ 

3) มีความสามารถในการตัดสินใจและมีความเป็นผู้น าทางธุรกิจที่ดแีละมีคุณธรรม 

4) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร 

ของประเทศ 

 แผน ข. เพื่อผลติมหาบัณฑิตที่: 

1) มีพื้นฐานความรู้ทางการค้าธุรกิจเกษตรและสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ 

ท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สภาพพลวัต  

2) มีความสามารถประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือทางการจัดการร่วมกับความสามารถ 

ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณ ในการแก้ปัญหาการตลาด การผลิต การเงนิและ 

การจัดการบุคคล และมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการและ  

มีประสิทธิภาพ 

3) มีความสามารถในการตัดสินใจและมีความเป็นผู้น าทางธุรกิจที่ดแีละมีคุณธรรม 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ปี 

รวบรวมตดิตามผลการ

ประเมิน QA ของ

หลักสูตรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของ

บัณฑติ 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาโทที่ได้

งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

 ระดับความพึงพอใจของมหาบัณฑติต่อ

หลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 

  ระบบทวิภาค ภาคการศกึษาปกติ มรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มภีาคฤดูร้อน       

 ไม่มภีาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

   - 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี 

  ในเวลาราชการ 

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

ระบบทวิภาค 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ  

  วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

  ในเวลาราชการ 

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

  หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการรับสมัครเข้าศกึษาต่อในแต่ละปีการศึกษา  

2. ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 

3. มปีระสบการณก์ารท างานในสาขาวิชาธุรกิจเกษตร  

4. คุณสมบัติอื่นๆให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

 หลักสูตร แผน  ข 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการรับสมัครเข้าศกึษาต่อในแต่ละปีการศกึษา  

2. ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 

3. มีประสบการณก์ารท างานในสาขาวิชาธุรกิจเกษตร  

4. คุณสมบัติอื่นๆให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

   ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 

 ความรูพ้ืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

   มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

    จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
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2.5  แผนการรับนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาคการศกึษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           

แผน ก แบบ ก2 - 5 5 - 5 - 5 - 5 - 

แผน ข - 40 40 - 40 - 40 - 40 - 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 

การศกึษา 

          

แผน ก แบบ ก2 - - - - 5 5 - 5 - 5 

แผน ข - - - - 40 40 - 40 - 40 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556 – 2558 

โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ    

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 78,500,000 22,591,200 78,500,600 25,956,600 79,285,600 26,020,900 

วิจัย 22,600,000 6,987,500 22,610,800 8,196,200 24,530,000 8,242,800 

บรกิารวิชาการแก่

สังคม 
3,000,000 5,365,200 3,000,000 3,912,800 3,100,000 3,950,600 

การท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

- 790,600 - 600,000 - 602,400 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 1,881,600 250,200 1,578,900 250,200 1,586,700 

บรหิาร

มหาวิทยาลัย 
28,148,000 17,592,800 28,148,000 17,137,600 28,148,000 17,138,100 

รวม 132,498,200 55,208,900 132,509,600 57,382,100 135,313,800 57,541,500 

รวมท้ังสิ้น 187,707,100 189,891,700 192,855,300 
 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ประมาณค่าใช้จ่ายสาขาวิชาธุรกิจเกษตร)  

 ปี 2550 แผน ก แบบ ก2 จ านวน 110,888 บาท 

 ปี 2551 แผน ข    จ านวน 108,760 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

 อื่นๆ (ระบุ)  
 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้าย

สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา   
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต           

 3.1.1.1 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
                จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 

   ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา ไม่น้อยกว่า  27  หนว่ยกิต 
         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  27 หนว่ยกิต 

    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   12 หนว่ยกิต  

368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ             3    หนว่ยกิต 

             และผลการด าเนินงานธุรกิจเกษตร   

368702 วิธีเชงิปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ 3    หนว่ยกิต          

368703   การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร     3 หนว่ยกิต

 368704   การวิจัยธุรกิจเกษตรและ             3 หนว่ยกิต 

       การวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ  

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หนว่ยกิต 

     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี ้หรอืกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ 

    บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    

               368710 การพัฒนาความช านาญใน  3 หนว่ยกิต 

                การจัดการและภาวะผู้น า 
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     368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 3 หนว่ยกิต 

 368712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368721 การจัดการการตลาดและการส่งออก 3 หนว่ยกิต 

        ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 

 368730  การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368740  การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368741 การวิเคราะหแ์ละการจัดการความเสี่ยง 3 หนว่ยกิต 

         ในธุรกิจเกษตร 

 368750 การจัดการการผลติในธุรกิจอาหารสุขภาพ 3 หนว่ยกิต 

 368751 การจัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368769 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  1 1 หนว่ยกิต 

 368779 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  2 2 หนว่ยกิต 

 368789 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  3 3 หนว่ยกิต 

 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร 1 หนว่ยกิต 

  ระหว่างประเทศ 

      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)  ไม่เกิน  3 หนว่ยกิต                

                  1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี

                  1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 3  หนว่ยกิต  

     โดยเลือกจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะเกษตรศาสตร์ และนอก 

    คณะเกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ปรึกษา 

      2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง    ไม่ม ี

          ข. วิทยานิพนธ์  12 หนว่ยกิต

 368799  วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

   ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

                  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไม่ม ี

     ง.  กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1) การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง

ตลอดระยะเวลาการศกึษา                                                     
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2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ 

ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(proceedings) 

โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา 

หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการ 

จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย  

1 เรื่อง 

3) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม  

ส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 
 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาธุรกิจเกษตรที่ 

มีรหัส 368 ……… 

  
3.1.1.2  โครงสร้างหลักสูตรแผน ข 

 จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต 

  1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา ไม่น้อยกว่า  33  หนว่ยกิต 

         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  33  หนว่ยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 12  หนว่ยกิต  

 368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและ 3 หนว่ยกิต 

    ผลการด าเนินงานธุรกิจเกษตร 

 368702 วิธีเชงิปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ  3 หนว่ยกิต 

 368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร  3 หนว่ยกิต 

 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน  3 หนว่ยกิต 

      ธุรกิจเกษตรเชงิบูรณาการ 

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  21  หนว่ยกิต 

   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี ้หรอืกระบวนวิชาอื่น ๆ ที ่

 คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    

 368710 การพัฒนาความช านาญในการจัดการ 3 หนว่ยกิต 

        และภาวะผูน้ า   

 368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 3 หนว่ยกิต 

 368712  นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 
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 368720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368721 การจัดการการตลาดและการส่งออกใน 3 หนว่ยกิต 

        ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ   

 368730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368741 การวเิคราะหแ์ละการจัดการความเสี่ยงใน 3 หนว่ยกิต 

        ธุรกิจเกษตร   

 368750 การจัดการการผลติในธุรกิจอาหารสุขภาพ 3 หนว่ยกิต 

 368751 การจัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 

 368769 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 1 1 หนว่ยกิต 

 368779 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 2 2 หนว่ยกิต 

 368789 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3 3 หนว่ยกิต 

 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร 1 หนว่ยกิต 

       ระหว่างประเทศ              

 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 3 หนว่ยกิต 

  1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี  

  1.2.2  กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 3 หนว่ยกิต  

   โดยเลือกจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

 และนอกคณะเกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ปรึกษา 

 2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง (ถ้ามี) ไม่มี  

          ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต 

 368798 การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หนว่ยกิต 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

        1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

       2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ไม่มี  

 ง. การสอบประมวลความรู้ 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ 

ต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรอือาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

แบบอิสระหลัก 

 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาธุรกิจเกษตรที่มีรหัส 

        368...  
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 3.1.1.3 Plan A Type A 2 

 Degree Requirements             Total a minimum of 39   credits 

 A.  Coursework a minimum of 27 credits 

  1. Graduate Courses a minimum of 27 credits 

       1.1 Field of concentration courses a minimum of 27 credits 

    1.1.1 Required courses 12 credits 

  368701 Managerial Economics and Performance   3 credits 

           of Agribusiness Management   

  368702 Applied Quantitative Methods for Managers  3 credits 

  368703 Management of Agribusiness Organization  3 credits 

  368704 Agribusiness Research and Holistic Planning 3 credits 

    1.1.2 Elective courses a minimum of 15 credits 

     Must be chosen from these subjects with approval of students’ advisors 

  368710 Management Skill and Leadership Development  3 credits 

  368711 Community and Small Agribusiness Management  3 credits 

  368712 Agribusiness Policy and Strategic Planning    3 credits 

  368720 Marketing Management in Agribusiness      3 credits 

  368721 International Agribusiness Marketing and Export Management 3 credits 

  368730 Financial Management for Agribusiness   3 credits 

  368740 Information System Management for Agribusiness  3 credits 

  368741 Agribusiness Risk Analysis and Management   3 credits 

  368750 Production Management in Health Food Business  3 credits 

  368751 Logistics Management for Agribusiness   3 credits 

  368769 Selected Topics in Agribusiness Management I  1 credit 

  368779 Selected Topics in Agribusiness Management II  2 credits 

  368789 Selected Topics in Agribusiness Management III  3 credits 

  368790 International Agribusiness Experience Enhancement  1 credit 

   1.2 Other courses (if any) not more than   3   credits 

 1.2.1   Required courses none 

 1.2.1 Elective courses (if any) not more than 3 credits 

   With approval of the advisor, a student may select any course in other closely related fields 

both within and outside the Faculty of Agriculture 

2.   Advanced Undergraduate Courses (if any) none 
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      B.   Thesis   12  credits 

 368799 Thesis  12 credits 

  C. Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  

 2.  Program requirement   - none 

 D. Academic Activities 

 (1) A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her  

  thesis once every semester for at least two semesters and students have to  

  Attend seminar every semester that the course is offered.                                          

  (2) The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in journal or 

   an academic media which is accepted in that program, or presented in the   

   conference with proceedings which have an editorial board at least 1 full academic  

   paper or have petty patent or patent and student must be the first author.   

   Moreover, it can be searched or checked in the form of printed and electronic source. 

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

   for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 

3.1.1.4 Plan B 

 Degree Requirements             Total a minimum of 39 credits 

 A.  Coursework a minimum of 33 credits 

  1. Graduate Courses a minimum of 33 credits 

       1.1 Field of concentration courses a minimum of 33 credits 

    1.1.1 Required courses  12 credits 

  368701 Managerial Economics and Performance    3 credits 

           of Agribusiness Management   

  368702 Applied Quantitative Methods for Managers   3 credits 

  368703 Management of Agribusiness Organization   3 credits 

  368704 Agribusiness Research and Holistic Planning  3 credits 

    1.1.2 Elective courses a minimum of 21 credits 

     Must be chosen from these subjects with approval of students’ advisors 

  368710 Management Skill and Leadership Development 3 credits 

  368711 Community and Small Agribusiness Management 3 credits 

  368712 Agribusiness Policy and Strategic Planning  3 credits 

  368720 Marketing Management in Agribusiness  3 credits 
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  368721 International Agribusiness Marketing and  Export Management 3 credits 

  368730 Financial Management for Agribusiness  3 credits 

  368740 Information System Management for Agribusiness 3 credits 

  368741 Agribusiness Risk Analysis and Management  3 credits 

  368750 Production Management in Health Food Business 3 credits 

  368751 Logistics Management for Agribusiness 3 credits 

  368769 Selected Topics in Agribusiness Management I 1 credit 

  368779 Selected Topics in Agribusiness Management II 2 credits 

  368789 Selected Topics in Agribusiness Management III 3 credits 

  368790 International Agribusiness Experience Enhancement 1 credit 

    1.2 Other courses (if any) not more than 3   credits 

 1.2.1   Required courses none 

 1.2.1 Elective courses (if any) not more than 3 credits 

With approval of the advisor, a student may select any course in other closely related 

fields both within and outside the Faculty of Agriculture 

2.   Advanced Undergraduate Courses (if any) none 

B.  Independent Study  6  credits 

 368798 Independent Study 6 credits 

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  

 2.  Program requirement   - none 

    D.    Comprehensive Examination 

   Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general advisor or 

major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 
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3.1.2 กระบวนวิชา  
(1) หมวดวิชาบังคับ   หนว่ยกิต 

 368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงาน 3(3-0-6)

    ธุรกิจเกษตร  

    Managerial  Economics  and  Performance of  

    Agribusiness Management 

 368702 ก.ธก. 702 วิธีเชงิปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ 3(3-0-6) 

    Applied Quantitative Methods for Managers 

 368703 ก.ธก. 703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

    Management of Agribusiness Organization     

 368704 ก.ธก. 704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

    เชงิบูรณาการ    

    Agribusiness Research and Holistic Planning          

 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   หนว่ยกิต 

  368710 ก.ธก. 710 การพัฒนาความช านาญในการจัดการและภาวะผู้น า 3(3-0-6)     

      Management Skill and Leadership Development  

  368711  ก.ธก. 711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

      Community and Small Agribusiness Management 

  368712 ก.ธก. 712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

      Agribusiness Policy and Strategic Planning  

  368720 ก.ธก. 720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

      Marketing Management in Agribusiness 

  368721  ก.ธก. 721 การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  

      ระหว่างประเทศ 

      International Agribusiness Marketing and Export Management     

  368730 ก.ธก. 730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

      Financial Management for Agribusiness 

 368740 ก.ธก. 740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

     Information System Management for Agribusiness 

 368741 ก.ธก. 741 การวิเคราะหแ์ละการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

     Agribusiness Risk Analysis and Management 

 368750 ก.ธก. 750 การจัดการการผลติในธุรกิจอาหารสุขภาพ 3(3-0-6) 

     Production Management in Health Food Business 
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 368751 ก.ธก. 751 การจัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

     Logistics Management for Agribusiness 

 368769 ก.ธก. 769 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  1  1(1-0-2) 

     Selected Topics in Agribusiness Management I 

 368779 ก.ธก. 779 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  2  2(2-0-4) 

     Selected Topics in Agribusiness Management II 

 368789 ก.ธก. 789 หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  3  3(3-0-6) 

     Selected Topics in Agribusiness Management III 

 368790 ก.ธก. 790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร  1(1-0-0) 

     ระหว่างประเทศ 

     International Agribusiness Experience Enhancement 
 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ – ไม่ม-ี 
 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ 
 368799 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
 368798 การค้นคว้าแบบอิสระ  6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชา  ประกอบด้วย  ช่ือย่อกระบวนวิชากลาง  (ก.ธก. หรอื 368)  ตามด้วยเลข 3 

หลัก มคีวามหมาย ดังนี้ 

เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

เลขหลักหนว่ย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
 

3.1.3 แสดงแผนการศึกษา     

3.1.3.1 แผน ก แบบ ก2   

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการ

ด าเนินงานธุรกิจเกษตร 

3 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน

ธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ 

3 

368702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ 3  วิชาเลือก 3 

368703 การจัดการองคก์ารธุรกิจเกษตร 3  วิชาเลือก 3 

 วิชาเลือก 3  วิชาเลือก 3 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

    เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์  

 รวม 12  รวม 12 
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ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

368799 วิทยานิพนธ์ 6 368799 วิทยานิพนธ์ 6 

 วิชาเลือก 3  สอบวิทยานิพนธ ์  

    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 รวม 9  รวม 6 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
 

  3.1.3.2 แผน ข 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการ

ด าเนินงานธุรกิจเกษตร 

3 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน

ธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ 

3 

368702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ 3  วิชาเลือก 3 

368703 การจัดการองคก์ารธุรกิจเกษตร 3  วิชาเลือก 3 

 วิชาเลือก 3  วิชาเลือก 3 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ   เสนอโครงร่างการค้นคว้าแบบอสิระ  

 รวม 12  รวม 12 

 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 วิชาเลือก   3 368798 การค้นคว้าแบบอสิระ 6 

 วิชาเลือก 3  สอบประมวลความรู้  

 วิชาเลือก 3  สอบการค้นควา้แบบอสิระ  

 รวม 9  รวม 6 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
 

3.1.4 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา),

สถาบัน,ประเทศ,ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

ผลงานวิจัย

รวม

(จ านวน

เรื่องใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ศ.ดร.อาร ี  วิบูลยพ์งศ์ 

(3-5099-00148-79-7) 

 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ)์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2512 

M.S. (Agricultural 

Development Economics)  

Australia National University, 

Australia, 1977 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

University of Illinois, USA., 

1981 

6 6 6 6 116(45) 

2 ผศ. ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 

(5-5001-90007-72-5) 

 

 

 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533  

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536  

Ph.D (Economics),  

University of New England, 

Australia, 2006 

6 6 6 6 29(26) 

3 รศ.พกิุล โค้วสุวรรณ์ 

(3-5099-00734-72-6) 

ร.บ. (รัฐศาสตร์)      

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 

2510    

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535    

 

6 6 6 6 23(4) 

4 รศ.ดร.พัฒนา  เจียรวริิยะพันธ์ 

(3-5099-01462-61-4) 

 

วท.บ. (พืชไร่) , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2524 

M.S. (Food and Resource 

6 6 6 6 24(4) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา),

สถาบัน,ประเทศ,ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

ผลงานวิจัย

รวม

(จ านวน

เรื่องใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

Economic) , University of 

Florida, USA, 1987 

Ph.D. (Food And Resource 

Economics) University of 

Florida, USA, 1990 

5 

 

ผศ.ศรัณย ์ อารยะรังสฤษฏ์ 

(3-5099-00150-80-5) 

 

 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2519 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2522 

6 6 6 6 

 

 

 

8(7) 

 

 

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา),

สถาบัน,ประเทศ,ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

ผลงานวิจัย

รวม

(จ านวน

เรื่องใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ศ.ดร.อาร ี  วิบูลยพ์งศ์ 

(3-5099-00148-79-7) 

 

 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ)์, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2512 

M.S. (Agricultural Development 

Economics)  

Australia National University, 

Australia, 1977 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

University of Illinois, USA., 1981 

6 6 6 6 116(45) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา),

สถาบัน,ประเทศ,ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

ผลงานวิจัย

รวม

(จ านวน

เรื่องใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

2 ผศ . ดร .เยาว เรศ   เชาวน

พูนผล 

(5-5001-90007-72-5) 

 

 

 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533  

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536  

Ph.D. (Economics),  

University of New England, 

Australia, 2006 

6 6 6 6 29(26) 

3 รศ.พกิุล โค้วสุวรรณ์ 

(3-5099-00734-72-6) 

(รศ. ด้านเศรษฐศาสตร์) 

ร.บ. (รัฐศาสตร์),  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2510 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535  

 

6 6 6 6 23(4) 

4 รศ.ดร.พัฒนา  เจียรวริิยะพันธ์ 

(3-5099-01462-61-4) 

 

วท.บ. (พืชไร่) , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2524 

M.S. (Food and Resource 

Economic) , University of Florida, 

USA, 1987 

Ph.D. (Food And Resource 

Economics) University of Florida, 

USA, 1990 

6 6 6 6 24(4) 

5 

 

ผศ.ศรัณย ์ อารยะรังสฤษฏ์ 

(3-5099-00150-80-5) 

 

 

 

 

 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2519 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2522 

6 6 6 6 8(7) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา),

สถาบัน,ประเทศ,ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

ผลงานวิจัย

รวม

(จ านวน

เรื่องใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 อ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ 

(3-5001-00063-24-1) 

 

ปริญญาตรี (บัญช)ี , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

บธ.ม. (การเงิน) , สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

2541 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

University of Hohenhiem, 

Germany, 2004 

6 6 6 6 10(5) 

7 ผศ.ดร.กมล  งามสมสุข 

(3-4099-00353-92-8) 

 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2526 

M.S. (Agricultural Economics) 

, University of the Philippines 

at Los Banos, Philippines , 

1986 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

University of the Philippines 

Los Banos, Philippines , 1996 

6 6 6 6 13(9) 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

1 ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ Msc. (Management), Massachusetts 

Institute of Technology, USA. 

มูลนิธิสถาบันสง่เสริมการจัดการ

ความรู้เพื่อสังคม 

2 นายไพบูลย ์ พลสุวรรณา ร.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวทิยาลัยรามค าแหง บ.ธารสมุทรฟูด้ จ ากัด 

3 นายมโนรถ  กุศลศกัดิ ์ MsCP. (Counseling Psychology), 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

บ. ยูนิแมกซ์เน็ต จ ากัด 

4 นายชุนณล์พัทธ์  ศรีภาเพลิน 

 

 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

ท่าเรือแหลมฉบัง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

5 ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ ์ Ph.D. (Economics), University of 

Washington, USA. 

 

Chira Academy 

6 นายเอ็นนู   ซื่อสุวรรณ M.S (Management), สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

ศูนยข์้อมูลข่าวสารปฏรูิปประเทศ

ไทย   

7 Prof.Dr.Huang, Wan-Tran Ph.D. (Agriculture and Applied 

Economics), University Of Georgia, 

USA. 

Asia University, Taiwan 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 -ไม่มี- 

4.2 ช่วงเวลา  

-ไม่ม-ี 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

-ไม่ม-ี 

 

ทั้งนี้หลักสูตรมีกระบวนวิชาที่จัดให้มีการทัศนศึกษาได้สอดแทรกอยู่ในกระบวนวิชาบังคับ

และวิชาเลือก เช่น ในกระบวนวิชา ก.ธก. 703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร เป็นวิชาบังคับ 

นักศกึษาแผน ก แบบ ก2 และ นักศกึษาแผน ข สามารถลงทะเบียนเรียน ได้ในช่วง การเรียนช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 และในกระบวนวิชา ก.ธก. 720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร และ ก.ธก. 

751 การจัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็นวิชาเลือก นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ 

นักศึกษาแผน ข สามารถลงทะเบียนเรียน ได้ในชว่ง การเรียนช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2  เป็นต้น  

โดยอาจารย์ประจ าวิชาจะน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน ภาคธุรกิจ องค์กร ต่างๆ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจเกษตร โดยจะ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปตามความสนใจของนักศกึษาและความก้าวหน้าของสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านธุรกิจเกษตร 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 หลักสูตรธุรกิจเกษตร แผน ก แบบ ก2 ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์ และแผน ข ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ก.ธก.798 

การค้นคว้าแบบอิสระ ก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในเรื่องที่

ตนเองสนใจทางด้านธุรกิจเกษตร ซึ่งจะต้องมีกระบวนการจัดท าในรูปแบบงานวิจัย ซึ่งประกอบไป

ด้วย  

 - การจดัท าและสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ หรอื โครงรา่งการคน้คว้าแบบอิสระ 

 - การเขียนเล่มรายงานวิทยานิพนธ์ หรือ โครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ ที่ประกอบไปด้วย

เนื้อหาหลัก 5 บท ดังนี้ บทน า ทฤษฎีแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา 

และสรุป  

 - การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า / โครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ 

โดยกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้จากวิชา ก.ธก. 799 วทิยานพินธ์ มีดังนี ้

1) มีความรูค้วามเข้าในเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางดา้นธุรกิจเกษตร 

2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือ 

การวิเคราะหแ์ก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

3) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี การจัดการ ในธุรกิจเกษตร  

ที่ก าลังเกิดประเด็นปัญหาต้องการการแก้ไข ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ และการท า

วิทยานิพนธ์ และมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดจนวิวัฒนาการ

ใหม่ๆ  

4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และคิดเพิ่มเติมต่อยอดองค์ความรู้จากการท า

วิทยานิพนธ์อย่างมวีิจารณญาณและเป็นระบบ 

6) มคีวามรับผิดชอบและมีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอนในการศกึษาท าวิทยานิพนธ์ 

ในด้านธุรกิจเกษตร 

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้จากวิชา ก.ธก. 798 การค้นคว้าแบบอิสระ มีดังนี้ 

1) มีความรูค้วามเข้าในเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางดา้นธุรกิจเกษตร 

2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือ 

การวิเคราะหแ์ก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
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3) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี  การจัดการ ในธุรกิจเกษตร  

ที่ก าลังเกิดประเด็นปัญหาต้องการการแก้ไข ด้วยการศึกษาวิเคราะห์และค้นคว้าแบบอิสระ  

และมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ๆ  

4) มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล การท าการค้นคว้าแบบอิสระอย่างมีวิจารณญาณและ

เป็นระบบ 

5) มีความรับผิดชอบและมีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอนในการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ 

ในด้านธุรกิจเกษตร 

5.3 ช่วงเวลา   

 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ก.ธก. 799 วิทยานิพนธ์ ได้ในช่วง 

การเรียนช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 

 นักศึกษาแผน ข สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ก.ธก. 798 การค้นคว้าแบบอิสระ ได้ในช่วง 

การเรียน ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2   

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  ก.ธก.798 การค้นคว้าแบบอิสระ  6 หนว่ยกิต 

  ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  

นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 จะต้องท าการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

ที่จะท าวิทยานิพนธ์และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความช านาญเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ 

นักศึกษาจะต้องปรับปรุงและจัดท าโครงร่างตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์นักศึกษาจะต้องท าการสอบสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใต้การ

ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และเสนอชื่อเรื่องไปที่บัณฑติวิทยาลัยเพื่อขอ

อนุมัติชื่อเรื่องการท าวิทยานิพนธ์ จากนั้นนักศึกษาจะต้องท าการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ปัญหา และ

สรุปผลการศึกษาจัดท าเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อเตรียมการสู่ขั้นตอนการประเมินผลขั้นสุดท้าย

ของการท าวทิยานพินธ์  

นักศึกษา แผน ข จะต้องท าการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะ

ท าการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความช านาญเชี่ยวชาญใน

เรื่องนั้นๆ นักศึกษาจะต้องปรับปรุงและจัดท าโครงร่างตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อโครง

ร่างการค้นคว้าแบบอิสระมีความสมบูรณ์  นักศึกษาจะต้องท าการสอบสัมมนาโครงร่างการ

ท าการค้นคว้าแบบอิสระ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ

เสนอชื่อเรื่องไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติชื่อเรื่องการท าการค้นคว้าแบบอิสระ จากนั้นนักศึกษา

จะต้องท าการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการศึกษาจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน  

เพื่อเตรียมการสู่ขัน้ตอนการประเมินผลขั้นสุดท้ายของการท าการค้นคว้าแบบอิสระ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

 นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ก่อนส าเร็จการศึกษา ต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก่อน 

และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง  

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม  

(full paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมี ชื่อนักศึกษาเป็น ชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย  

1 เรื่อง 

 นักศึกษา แผน ข จะต้องผ่านกระบวนการประเมินผล โดยใช้การสอบขั้นสุดท้าย 

ด้วยปากเปล่าโดยกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การประเมินผลนักศึกษาจะได้รับ  

การประเมนิผลด้วยอักษร S และ U ดังนี้  

   S คือ เป็นที่น่าพอใจ (SATISFACTORY) 

   U คือ ไม่เป็นที่น่าพอใจ (UNSATISFACTORY) 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ก.ธก. 790 การ

เสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ จะต้องท าการเขียนรายงานภายหลังจากได้

ศึกษาดูงานผ่านไปแล้ว โดยในการเขียนรายงานดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาสาระ ที่ต้องบอกได้ถึง

ประโยชน์ของการได้ไปศึกษาดูงาน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่พบและเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข รวมถึงสามารถแสดงข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาดูงานดังกล่าว และในขั้นตอน

สุดท้ายนักศึกษาจะต้องจัดประชุมน าเสนอผลรายงานการศึกษาการไปศึกษาดูงานให้กับ

คณาจารย์และเพื่อนนักศึกษา 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถ 

แล ะทั กษ ะค วาม รู้  ก าร

วิ เคราะห์แก้ ไขปัญหา ที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร 

โดยประยุกต์ ใช้หลักการ 

ทฤษฎี เครื่องมือวิเคราะห์

ท า งคณิ ต ศ าส ต ร์  แ ล ะ

ค่าสถิตไิด้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

ก าหนดให้หลักสูตรมีวิชาบังคับที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร เช่น 

การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการและด าเนินงาน

ธุรกิจเกษตร การวิจัยเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ การวิจัยธุรกิจ

เกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ การจัดการการตลาด

ในธุรกิจเกษตร การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร การจัดการ

ระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร เป็นต้น นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้มีการ

จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศด้านธุรกิจเกษตร 

และเชิญ วิทยากรมาบรรยายพิ เศษ เช่น  เจ้าของธุ รกิจที่ ประสบ

ความส าเร็จ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจเกษตร

และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นการเปิด

โอกาสใหน้ักศึกษาได้ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของกิจการ

และวิทยากรพิเศษอีกด้วย 

2. มีการสืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหา เพื่ อการ

แก้ปัญหาด้วยวิจารณญาณ

อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเน้นการกระตุ้นความคิดนักศกึษา

โดยการให้ฝึกปฏิบัติ ค้นคว้าจัดท ารายงาน ทั้งประเภทงานกลุ่มและงาน

เดี่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้การสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ประเด็นปัญหา ตลอดจนสรุปผลและน าเสนอผลการศึกษาและก่อน

ส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบ

อิสระ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร โดยอยู่ในกระบวนวิชา 368798 

(การค้นคว้าแบบอิสระ) หรอื 368799 (วิทยานิพนธ์) ซึ่งจะเป็นการบูรณา

การความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาตลอดหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

เพื่อให้ได้ค าตอบอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล รวบรวม

ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คิดหาทางแก้ปัญหาด้วย

วิเคราะหต์่างๆ หลังจากวิเคราะหแ์ล้วจึงท าการสรุปผลการศกึษา  

3. มีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ผู้สอนได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพเข้าไปในกระบวนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในวิชาสัมมนาที่ต้องมีการ

พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 

พร้อมทั้งการน าเสนอผลงานวิจัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  มีการน าเสนอยกตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องต่ างๆที่ เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในวงการธุรกิจเกษตรและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการหยิบยก

กรณีเรื่องราว ข่าวสาร ในปัจจุบัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งสอดแทรกการสอน

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้กับนักศึกษา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ หรือวิทยากร ประเมินจากการท า

วิทยานิพนธ์ วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ประเมินจากการสอบถาม หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน หรือค าตอบจากแบบฝึกหัด หรือ 

ข้อสอบ รายวิชาต่างๆ 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

2. สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใช้เครื่องมอืที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 การเรียนการสอนภาคบรรยายในรายวิชาต่างๆมีการเน้นในส่วนของ หลักการทฤษฎี

ที่ส าคัญๆด้านธุรกิจเกษตรที่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ และวิชาชีพด้านธุรกิจ

เกษตร และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรบรรยายพิเศษจะช่วยสร้างเสริมความรู้

แนวคิด หลักการบริหารจัดการจริงในสังคมปัจจุบัน จะช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้และ

ความคิดในด้านวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจเกษตร ตลอดจนในการท าการค้นคว้าแบบอิสระ  

ของนักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ข้อมูลในอดีตที่จะท า

ให้ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีต แล้วจงึใช้วิจารณญาณบวกกับความรู ้ทักษะ 

บูรณาการความคิด ทฤษฎี  เครื่องมือต่างๆ  เพื่อน ามาวิเคราะห์วิจัยได้อย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 การวัดความรู้ โดยการใช้ข้อสอบ  ทั้ งการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน  

สอบปลายภาคเรียน การน าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าการจัดท ากรณีศึกษา การสอบ

วิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าแบบอิสระ และการสอบประมวลความรู ้
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1. คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

3. สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 จัดกิจกรรมฝกึปฏิบัติทักษะการคิด ในประเด็นต่างๆระหว่างการเรียนในชั้นเรียน หรือ

การจ าลองสถานการณ์ให้นักศึกษาฝึกการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และ

ก าหนดให้นักศึกษาท าการค้นคว้าแบบอิสระเพื่อรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล ความรู้ และบูรณาการความคิด วางแผน การด าเนินงานวิจัยของ

ตนเอง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 การประเมินทักษะโดยการใช้ข้อสอบ หรือการสอบถามระหว่างการอภิปราย 

ในช้ันเรียน จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่มจากใช้กรณีศึกษาและ

การน าเสนองานและความคิดเห็นในช้ันเรียน การท าวิทยานิพนธ์และการท าการคน้คว้าแบบอิสระ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 

ในการรับผิดชอบ  

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็น 

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ

ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

3. มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล ทั้งต่อตนเอง

และผู้อื่น และความสามารถในการรับผิดชอบ โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้มีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โดยที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าโครงการสัมมนาทางด้านธุรกิจเกษตรประจ าทุกปี เพื่อให้นักศึกษา 

ฝกึการท างานเป็นทีม การวางแผนการด าเนินงาน การคิดรูปแบบการด าเนินงาน ซึ่งทุกคนจะต้องมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบในการจัดงานสัมมนาให้เกิดขึน้ และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะเป็นการฝึกการเป็นผู้น า

ของบุคคลไปในตัว ฝกึการแก้ไขปัญหา การรับฟังความคิดของเพื่อร่วมงาน 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 ประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินผล จากผู้ เข้าร่วมโครงการสัมมนา และ 

แบบประเมินผลจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน หรือการประเมินจากผลส าเร็จของการจัดกิจกรรม หรือ

การประเมนิโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1.   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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2.  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใชใ้น

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ใช้สถิติเพื่อการวิจัย ฝึกการแก้ไข

ปัญหาจากรณีศึกษา หรือจากโจทย์สถานการณ์จ าลอง ตลอดจนการท าการค้นคว้าแบบอิสระ  

ที่นักศึกษาจะต้องถ่ายทอดและสื่อสารผ่านตัวอักษร และตัวเลข ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  

ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติ เครื่องมือการวิจัย และเทคโนโลยี  

สารสนเทศแบบต่างๆ ในการเขียนเล่มรายงานการค้นคว้าแบบอิสระ ภายใต้ความดูแลควบคุมของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การประเมินทักษะโดยการใชข้้อสอบ หรอืการประเมินผลการทดสอบจากกรณีศกึษา

หรือประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน การท าวิทยานิพนธ์และการท าการค้นคว้าแบบอิสระ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   

รหัส ชื่อกระบวนวิชา )ภาษาไทย(  
 คุณธรรม จริยธรรม   ความรู้  ทักษะทางปัญญา 

 ทักษะ  ทักษะการวเิคราะห์  
 ตัวเลข การสื่อสาร  

 และการใช้  
 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ความสัมพันธ์  

 ระหว่างบุคคลและ  

 ความรับผดิชอบ  

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 

368701  เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงาน

ธุรกิจเกษตร  
                 

368702  วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ  
                 

368703  การจัดการองคก์ารธุรกิจเกษตร 
                 

368704  การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจ

เกษตรเชิงบูรณาการ 
                 

368710  การพัฒนาความช านาญในการจัดการและ

ภาวะผู้น า 
                 

368711  การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจ

ชุมชน 
                 

368712  นโยบายและการวางแผนเชงิกลยุทธธ์ุรกิจ

เกษตร 
                 

368720  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร  
                 

368721  การจัดการการตลาดและการสง่ออกในธุรกิจ

เกษตรระหว่างประเทศ 
                 

368730  การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 
                 

368740  การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร                   
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http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM712_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM720_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM721_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM721_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM730_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM740_Thai.pdf
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รหัส ชื่อกระบวนวิชา )ภาษาไทย(  
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ ทักษะการวเิคราะห์ 
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

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 

368741  การวิเคราะห์และการจัดการความเสีย่งในธุรกิจ

เกษตร 
                 

368750  การจัดการการผลิตในธุรกิจอาหารสขุภาพ 
                 

368751  จัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 
                 

368769  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
                 

368779  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
                 

368789  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
                 

368790  การเสรมิสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร

ระหว่างประเทศ 
                 

368798  การค้นคว้าแบบอสิระ 
                 

368799  วิทยานิพนธ์ 
                 

 

 ความรับผดิชอบหลัก                    ความรับผดิชอบรอง 
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http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM741_Thai.pdf
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 

ๆ ขององค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

2. ความรู ้

1.  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

2. มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น 

การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

5. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 

1. คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

3. สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น 

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม 

3. มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม 
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5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค ์

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มี

ค่าล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล  

  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช ้ (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 าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
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   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

        (thesis/independent study in progress) 

 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาธุรกิจเกษตร นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรอื 

S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลดว้ยอักษรล าดับขั้น S หรอื U ได้แก่กระบวนวิชา   

ก.ธก.790 (368790)  ก.ธก.798 (368798) และ ก.ธก.799 (368799) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 และทวนสอบผลการวัดประเมินผล

รายกระบวนวิชา โดยมีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา เช่น ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ท าการประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ท าการประเมินผลจากการสังเกตการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ในชั้นเรียน การน าเสนองานที่ได้ศกึษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ท าการ

ประเมินผลจากการท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนองานที่ได้ศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้สืบค้น

ข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ตและให้วิเคราะหท์างสถิติวเิคราะห ์ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

  ประเมินผลจากบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลภายหลังจบ

การศึกษา โดยจะสอบถามในช่วงบัณฑิตลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับความรูท้ี่ได้รับจากหลักสูตรตลอดจนการน าความรูไ้ปประยุกต์ใชจ้รงิกับการท างาน 

  ประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามประเมินผล ซึ่งจะท าการส่งแบบสอบถาม

ไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเกษตร เพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ตลอดจนผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงกับ

การท างาน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2 

 1. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

 2. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
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 3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสม

  เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 4. สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ 

  ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ

  เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่

  นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper)  ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบ

  ของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมี 

  ชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

 6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

  เกียรติและศักดิ์ของนักศกึษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ.2550 

 

  หลักสูตร แผน  ข 

 1. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 2. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสม

  เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 3. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

 4.  สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 

 5. สอบผา่นการสอบประเมินผลการค้นคว้าแบบอิสระ 

    6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

  เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร

  บัณฑติ หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ.2550 

 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ 

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรอืการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ  

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การบรหิารหลักสูตร  

  การบริหารหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

  - มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  - มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

  - มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ท าหน้าที่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาและรับผิดชอบการ

จัดการเรียนการสอน 

  - มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าหน้าที่วัดประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมินหลักสูตร  
น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร และพิจารณาให้ความเห็นชอบการวัดและประเมินผลการศกึษา 

  - มีการจัดท าแผนการสอน และเกณฑก์ารวัดและประเมินผล 

  - มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ก่นักศึกษา 
 

2. การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

รวมถึงการสง่เสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การเรียนรูด้้วยตนเองนอกชั้นเรียน 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 ครุภัณฑ ์

เครือ่งคอมพิวเตอร์                จ านวน 101 เครื่อง  

เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร์                  จ านวน 8 เครื่อง  

เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์ (LCD)    จ านวน 7 เครื่อง  

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizes)  จ านวน 2 เครื่อง  

เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ  จ านวน 5 เครื่อง  

เครือ่งฉายสไลด์                            จ านวน 2 เครื่อง  

กล้องถ่ายภาพ       จ านวน 3 เครื่อง  

เครื่องถ่ายส าเนาเอกสาร       จ านวน 2 เครื่อง  

 



44 
 

สถานที่ 

หอ้งสัมมนา 1                  พืน้ที่  64 ตารางเมตร  ความจุประมาณ  15  ที่นั่ง  1 หอ้ง  

หอ้งสัมมนา 2                  พืน้ที่ 120 ตารางเมตร ความจุประมาณ   60  ที่นั่ง  1 หอ้ง  

หอ้งสัมมนา 3                  พืน้ที่ 120 ตารางเมตร ความจุประมาณ   30  ที่นั่ง  1 หอ้ง  

หอ้งสัมมนา (AB5355)    พืน้ที่ 117 ตารางเมตร  ความจุประมาณ   50  ที่นั่ง  1 หอ้ง  

หอ้งสัมมนา (AB5024)    พืน้ที่ 117 ตารางเมตร  ความจุประมาณ   50  ที่นั่ง  1 หอ้ง  

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  พืน้ที่ 117 ตารางเมตร                1 หอ้ง  

หอ้งสมุดภาควิชา   พืน้ที่ 54 ตารางเมตร     1 หอ้ง  

หอ้งปฏิบัติการวจิัย    พืน้ที่ 53.25 ตารางเมตร       1 หอ้ง  

หอ้งประชุม พืน้ที่ 54 ตารางเมตร      1 หอ้ง  

หอ้งธุรการ พืน้ที่ 117 ตารางเมตร      1 หอ้ง 

 

  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

มีการวางแผนเพื่อติดตาม ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน

ต่างๆ อยู่เสมอ คณาจารย์ผู้สอนสามารถเสนอแนะพร้อมทั้ งมีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน 

การสอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีคณะท างานจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบ และติดตามการสั่งซื้อหนังสือ 

ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ได้สั่งซื้อว่าได้รับการ

จัดสรรแล้วหรือมีอุปสรรคในการจัดหาอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา  

เพื่อประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา และอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อจะได้ตั้ง

งบประมาณจัดซื้อจัดหาต่อไป 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง

มีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน 

การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
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ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  

และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

การแต่งตั้ งอาจารย์พิ เศษ มุ่ งให้ เกิดการพัฒนาประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นักศึก ษา 

นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง  ซึ่งหลักสูตรธุรกิจ

เกษตรมีนโยบายการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากอาจารย์พิ เศษ  

ที่อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาเห็นแล้วว่าอาจารย์พิเศษท่านนั้นเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็ จ มีความรู้  

ความเช่ียวชาญ ช านาญในหัวข้อการบรรยายนั้นๆ ทางหลักสูตรฯ จะท าการส่งหนังสือเชิญเป็นอาจารย์

พิเศษประจ าหลักสูตรธุรกิจเกษตร เมื่อมีการตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ จะเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาและ

เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์พเิศษประจ าหลักสูตรธุรกิจเกษตรตอ่ไป 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงาน 

ที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศกึษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร  การเลือกและ

วางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมง 

ให้ค าปรึกษา (office hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษา 

แนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศกึษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่ 

วันรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานวินัย 

กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่

ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้ มีการส ารวจความต้อ งการของตลาดแรงงานและความพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณฑิ ต 

ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 

 

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
x x x 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  
x x x 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา  

x x x 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

x x x 

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

หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  
x x x 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด 

ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ

ปีการศึกษา  

x x x 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปีที่แล้ว  

 x x 

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 
x x x 

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง 
x x x 

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 10 10 10 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้                        

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ี่มีผล

ด าเนนิการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้

บังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห ์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน 

ให้เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 
 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใชส้ื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวทิยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร 

ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป 

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 

ก.ธก. 701 (368701) : เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงานธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

 Managerial Economics and Performance of Agribusiness Management    

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การจัดการ และการประยุกต์ทางธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์และ

พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการผลิต ทฤษฎีต้นทุนและการวัด ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โครงสร้าง

การตลาด การท าก าไร การก าหนดราคาและผลการด าเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจเกษตร  

และบทบาทของรัฐบาลในการสร้างและการแจกจ่ายความมั่งคั่งให้แก่สังคม    

 Concepts of managerial economics and applications in agribusiness; analysis of demand and 

consumer behavior; production process; cost theory and measurement; risk and uncertainty; market 

structure; profitability; pricing decision and economic performance of agribusiness; and role of 

government in wealth creation and distribution 

 

ก.ธก.702 (368702) : วิธีเชงิปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ   3(3-0-6) 

 Applied Quantitative Methods for Managers 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดของการวิจัยธุรกิจ กระบวนการและการออกแบบวิจัยเพื่อการตัดสินใจ ชนิดของข้อมูลและ

กระบวนการท าปริมาณวิเคราะห์ เทคนิคสมการถดถอยและการประยุกต์  เทคนิคการวิเคราะห์ ANOVA

และการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะหห์ลายตัวแปรขั้นสูง การพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา และวิธีดุลพินิจ 

วิธีทางคณิตศาสตร์ จุดเน้นของวิชาคือการประยุกต์ใชเ้ครื่องมือส าหรับการตัดสินใจของผูบ้ริหาร 

 Concepts of business research; research process and design in decision making, data types 

and process to quantitative analysis; regression techniques and applications,  techniques of ANOVA 

and advanced multivariate analysis and applications; forecasting with time series and judgmental 

methods; mathematical methods; focus is on application of tools to decision facing the agribusiness 

managers 
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ก.ธก.703 (368703) : การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร         3(3-0-6) 

 Management of Agribusiness Organization 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ประเด็นทางทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมบุคลากรในหน่วยงานในเชิงทฤษฎีและเทคนิค 

เชิงปฏิบัติพร้อมตัวอย่าง ในการจัดการบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มเพื่อให้บรรจุเป้าหมายของหน่วยงาน

ตลอดจนการออกแบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 Theoretical issues in organizational behavior; theories and practical examples on managing 

individual and groups to achieve desired goals; organization design; organization change and 

development; technique of human resource management 

 

ก.ธก.704 (368704) : การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ  3(3-0-6) 

 Agribusiness Research and Holistic Planning 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดและกระบวนการวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจเกษตรรวมถึงการออกแบบการวิจัย  

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมาย การก าหนดองค์รวมของแผนธุรกิจและการวิเคราะห์

องค์ประกอบภายนอกและภายในขององค์การ ตลอดจนการวางแผนธุรกิจอย่างสมจริงในเชงิบูรณาการ 

 Concept and procedure of research for agribusiness planning including research design, data 

acquisition, data analyses and interpretation; design components of an integrated plan; analyses of 

external and internal factors; formulate a realistically holistic plan for an agribusiness enterprise 

 

ก.ธก.710 (368710) : การพัฒนาความช านาญในการจัดการและภาวะผู้น า  3(3-0-6) 

 Management Skill and Leadership Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะของกระบวนวชิา 

 บทบาทพื้นฐานของบุคคลในการก าหนดต าแหน่งในองค์การ บทบาทของผู้น าที่มีต่อความส าเร็จ

หรือความล้มเหลวของหน่วยธุรกิจเกษตร สหกรณ์ และองค์การชุมชน ทักษะในการจัดการที่ เน้น  

การพัฒนาการเป็นผู้น าของบุคคลและองค์การ ธุรกิจเอกชน และองค์การชุมชน โดยศึกษาจากแบบจ าลอง

การเรียนรูต้่างๆ 
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 Basic roles of person positioning in an organization; roles of leader in the success / failure of 

an agribusiness / community organization and cooperatives; practical management skills which 

emphasize the leadership development of a person and organization leadership through learning 

models 

 

ก.ธก.711 (368711) : การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน    3(3-0-6) 

 Community and Small Agribusiness Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การศึกษาธรรมชาติของการลงทุนและธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

เพื่อหาโอกาสของการลงทุน  การท าแผนธุรกิจ  หน้าที่ในเชิงการจัดการของธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก เช่น 

การตลาด  การผลิต  การเงิน การจัดการบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกฎหมาย การศึกษา

กรณีศกึษาธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก 

 A study of the nature of entrepreneurship and small agribusiness. Analysis of business 

environment to identify investment opportunity; preparation of business plan. Management functions 

of small agribusiness in the areas of marketing, production, finance, personnel management. Social 

and legal environment consideration.  Small agribusiness case studies 

 

ก.ธก. 712 (368712) : นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 

 Agribusiness Policy and Strategic Planning 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ทฤษฎีและกลยุทธ์ในทางปฏิบัติในการรวมหน้าที่ต่าง ๆ ในระดับฟาร์มและระดับอื่นของธุรกิจ

เกษตร ส ารวจสภาวะแวดล้อมภายใต้การจัดการงานในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการตัดสินใจ โดยเน้นสภาวะ

แวดล้อมและการวิเคราะห์ภายในเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ  กลยุทธ์การจัดตั้ง ก าหนดเป้าหมาย

ควบคุมและปฏิบัติตลอดจนการประเมินปฏิสัมพันธ์ของธุรกิจกับผู้จัดหาวัตถุดิบ  ผู้บริโภคและ 

ผูแ้ขง่ขันภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 Theory and practical strategies for integration of the functional areas at the farm and other 

levels of agribusiness; Investigation  of environments  for decision making in advance management 

context  with a focus  on internal environment and  analyses to identify opportunities for business 

growth. Formulation of strategic goals, control and  implementation evaluation of interaction between 

firms and its raw material suppliers, customers, competitors under pertinent social-economic 

environment 
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ก.ธก 720 (368720) : การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร            3(3-0-6) 

 Marketing Management in Agribusiness 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :      ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ระบบสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการค้า และกฎระเบียบต่างๆแนวคิด

การจัดการด้านการตลาด  การประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจ อุตสาหกรรม  

รายสาขาและคู่แข่ง พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ซื้อระดับองค์การ ศักยภาพการตลาดและการพยากรณ์

ตลาด กลยุทธ์การตลาดในด้านต่าง ๆ ส าหรับธุรกิจเกษตร สอนโดยอาศัยกรณีศกึษาร่วมสมัย 

 Agricultural commodity and food system, situations of trade and regulations; and management 

concepts of marketing; applications of concept and tools for analyses of industry and competitor, 

organizational buyer and consumer behavior, market potential and forecasting; marketing strategies in 

agribusiness; contemporary cases 

 

ก.ธก. 721 (368721) การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

 Advanced Research Methods in Agricultural Economics 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดของการตลาดระหว่างประเทศและการส่งออก สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่างประเทศ  

การจัดการการตลาดของธุรกิจเกษตรในตลาดโลก เน้นหนักในเรื่องกลยุทธ์และการวางแผนการส่งออก  

ในด้านผลิตภัณฑ ์ราคา การส่งเสริมการขายและการจัดจ าหน่าย เทคนิคทางการเงินและการตอ่รอง 

 Concept of international marketing and export; international market environment; marketing 

management of an agribusiness enterprise in a global marketplace;  emphasizing  on export 

strategies and planning on product, price, promotion and distribution; financial and negotiation 

techniques 

 

ก.ธก. 730 (368730) : การจดัการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร        3(3-0-6) 

 Financial Management for Agribusiness 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ข้อมูลทางบัญชีส าหรับการตัดสินใจเชิงการจัดการ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

ทางการเงินและการบัญชี การจัดเตรียมงบกระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงินส าหรับ

ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดย่อมและสหกรณ์ และการประเมินผลการใช้ สินเชื่อ  

ตลาดการเงินและสถาบันการเงนิ  
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 Accounting information for managerial decision making; tools for analyzing financial and 

accounting information; preparing the statement of cash flows; short and long term financial planning 

and control for agribusiness; special attention given to small businesses and cooperatives; evaluation 

of using credit; financial market and institutions 
 

ก.ธก. 740 (368740) : การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 

 Information System Management for Agribusiness 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายกระบวนวิชา 

 แนวคิดเรื่องข้อมูลข่าวสารและการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร องค์การธุรกิ จเกษตรกับระบบ

ข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของระบบข้อมูลข่าวสารส าหรับองค์การธุรกิจเกษตร การพัฒนาและการจัดการ

ระบบข้อมูลขา่วสารเพื่อธุรกิจเกษตร 

 Concepts of information and management information system (MIS); agribusiness organization 

and information systems; structure of a management information systems of an agribusiness entity; 

development and management of information system 
 

ก.ธก. 741 (368741) : การวิเคราะหแ์ละการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

 Agribusiness Risk Analysis and Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะของกระบวนวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความเสี่ยงในเรื่องการผลิต การเงินและการตลาด

ในธุรกิจเกษตร วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตลาดล่วงหน้าของสินค้าเกษตร การจัดการความเสี่ยง โดยใช้ 

Futures และ Options 

 Concepts of risk and uncertainty in production, financial and marketing risks in agribusiness; 

methods for risk analyses and applications; futures market of agricultural products; managing risk 

using futures and options 

 

ก.ธก. 750 (368750) : การจัดการการผลติในธุรกิจอาหารสุขภาพ   3(3-0-6) 

 Production Management in Health Food Business 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดการจัดการการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มมูลค่าโดยเน้นอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร

ปลอดภัยและอาหารสุขภาพ การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตขององค์กรผู้ผลิตอาหารสุขภาพ การ

วิเคราะห์ปัญหาของระบบการผลิตอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพของไทยและประเทศคู่แข่ง ใช้การศึกษา
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กรณีศึกษาการบริหาร เครือข่ายการผลิตอาหารสุขภาพด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  และกรณีศึกษาการ

สร้างนวัตกรรมและการใช้นวัตกรรมในสินค้าอาหารสุขภาพ การสืบค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อสร้างมูลค่าในธุรกิจอาหารสุขภาพตลอดจนการใช้วิธีโปรแกรมคณิตศาสตร์เพื่อการวางแผนการผลิต

ในทุกระดับ 

 Production management concepts applicable for value creation and value added in 

agribusiness emphasizing safety and health food products; enforcement of production standard for 

health food in agribusiness. Problems analysis in food and health food production systems in Thailand 

and competing countries. Case studies in management of health food production network using 

Sufficiency Economy Philosophy and case studies in innovation and utilization in health food; search. 

Utilization of biotechnology for value creation in health food business and apply applications of 

mathematical programming for production planning at all levels. 
 

ก.ธก 751 (368751) : การจัดการระบบลอจิสตกิส์ในธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 

 Logistics Management for Agribusiness 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :    ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดของระบบลูกโซ่อุปทาน ระบบลอจิสติกส์ เช่น การจัดการกับค าสั่งซื้อ การบริการลูกค้า 

การบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บวัตถุดิบและการแจกจ่าย การจัดการคลังสินค้า ฯลฯ รวมทั้งการปรับโครงสร้าง 

ระบบลอจิสตกิส์และการควบคุมระบบลอจิสตกิส์ 

 Concept of the supply – chain, logistics system e.g. order processing, customer service, 

packaging, material handling and distribution, inventory management; reengineering logistics system 

and logistics system controls 

 

ก.ธก 769 (368769) : หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 1 1(1-0-2) 

  Selected Topics in Agribusiness Management (Topics to be announced) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่อนก่อน :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 หัวข้อเกี่ยวกับความรูส้มัยใหมท่ี่นา่สนใจทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

 Current topics of interests in agribusiness management. 
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ก.ธก 779 (368779) : หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 2   2(2-0-4) 

  (หัวข้อเรื่องจะประกาศลว่งหนา้) 

  Selected Topics in Agribusiness  Management II    

   (Topics to be announced) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายกระบวนวิชา  

 หัวข้อเกี่ยวกับความรูส้มัยใหมท่ี่นา่สนใจทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

 Current topics of interests in agribusiness management. 

 

ก.ธก 789 (368789) : หัวข้อเลอืกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3 3(3-0-6) 

         (หัวข้อเรื่องจะประกาศลว่งหนา้) 

  Selected Topics in Agribusiness  Management III         

  (Topics to be announced) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 หัวข้อเกี่ยวกับความรูส้มัยใหมท่ี่นา่สนใจทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

 Current topics of interests in agribusiness management. 

 

ก.ธก 790 (368790) : การเสริมสรา้งประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 1(1-0-0) 

  International Agribusiness Experience Enhancement 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตรในต่างประเทศตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึง 

การบริโภคและการส่งออกทั้งที่เป็นธุรกิจในส่วนของรัฐ เอกชนและสหกรณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐ

และสถาบันการศึกษาและวิจัยทางธุรกิจเกษตร 

 Educational excursion to foreign countries emphasizing on business management of 

agribusiness in all aspects covering production to consumption and export of both government and 

private enterprises including cooperatives; visiting government agencies, educational and research 

institutes 
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ก.ธก 798 (368798) : การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หนว่ยกิต 

  Independent Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ 

                                      อนุมัตหิัวข้อโครงร่างฯ 

 

ก.ธก 799 (368799) : วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

  Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงรา่งแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ 

                                      อนุมัตหิัวข้อโครงร่างฯ 
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2.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย ของอาจารย์  

อาร ีวิบูลย์พงศ์ เยาวเรศ เชาวนพูนผล พิกุล โค้วสุวรรณ์ และวีระศักดิ์ สมยานะ. “การเตรียมความพร้อม

ชุมชนที่สูงเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)” สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

พืน้ที่สูง )องค์การมหาชน(  ( 1  ธันวาคม  2555 – สิงหาคม 2556) 

อารี วิบูลย์พงศ์. “การผลิตข้ามแดน )Trans-boundary Production(: กรณีไทย – ลาว ” สนับสนุนโดย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน (1 กุมภาพันธ์  2555  – 

สิงหาคม 2557) 

อารี วิบูลย์พงศ์. “การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของครัวเรือน

และการสร้างดัชนีช้ีเตือน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการจัดการและป้องกันหนีน้อกระบบตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (12 พฤษภาคม 

2554 – 11 กุมภาพันธ์ 255) 

อาร ี วิบูลย์พงศ์. “การพัฒนาโครงการ Trans-boundary Production” สนับสนุนโดยส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (15 สิงหาคม 2554 – 14 ตุลาคม 2554)  

อารี วิบูลย์พงศ์ และกาญจนา โชคถาวร. โครงการการจัดประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย และก าหนดแนวทาง

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย (1 พฤษภาคม 2553 - 31 

สิงหาคม 2553)  

อารี วิบูลย์พงศ์ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจติต์ และเยาวเรศ เชาวนพูนผล โครงการประสิทธิภาพตลาดเกษตรและ    

ก าไรต่อเกษตรกร: การส่งผ่านราคาที่สมควรของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย (15 

สิงหาคม 2553 – 14 สิงหาคม 2555)  

อารี วิบูลย์พงศ์ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ เยาวเรศ เชาวนพูนผล และกาญจนา โชคถาวร . “โครงการ

เครื่องมือการเรียนรู้และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 21 จังหวัด ” สนับสนุนโดย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย ( 1 พฤษภาคม 2552 – 31 ตุลาคม 2553) 

อาร ี วิบูลย์พงศ์ “โครงการผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชน

ชาวเขา” (23 กุมภาพันธ์ 2552  – 20 ตุลาคม 2552)  

อารี วิบูลย์พงศ์ “โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน /หมู่บ้าน

ในลักษณะบูรณาการ” ( 29 ธันวาคม 2551 – 28 ธันวาคม 2552) 

อาร ี วิบูลย์พงศ์ “โครงการการศึกษาเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมบน

พืน้ที่สูง”(1 กุมภาพันธ์ 2552 – 30 กันยายน 2552) 

 (อาร ี วิบูลย์พงศ์ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต าบลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (6 กันยายน 2550 – 31 มนีาคม 2552) 
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อาร ี วิบูลย์พงศ์ ทรงศักดิ์ ศรบีุญจติต์ และกาญจนา โชคถาวร. “โครงการศกึษาวิจัยเชงิบูรณาการ

เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่มั่นคงและ

ยั่งยืน” (27 พฤษภาคม 2551 – 27 กุมภาพันธ์ 2552 ) 

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, อารี วิบูลย์พงศ์ , เยาวเรศ เชาวนพูนผล และธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์. 2550.  

“โครงการพัฒนาระบบจัดท าค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุนเป้าหมาย”. สนับสนุนโดยส านัก

งบประมาณ รับผิดชอบโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ

เกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (23 กรกฎาคม 2550 ถึง 22 

กรกฎาคม 2551) 

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, Michael McAleer, อาร ี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล และProf.Dr.Christine 

Lim. 2549. “Modelling Inbound and Outbound International Tourism Demand in 

Thailand”. สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ 24 เดือน    

(31 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 กรกฎาคม 2551).  

อารี วิบูลย์พงศ์ , ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต์ , กาญจนา โชคถาวร และธเนศ ศรีวิ ชัยล าพันธ์ . 2552. 

“โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนายั่งยืน”. สนับสนุนโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี  ( 1 พฤษภาคม 2551 ถึง 30 เมษายน 2552). 

อารี วิบูลย์พงศ์ และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2552. “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ”. สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (29 ธันวาคม 2551 ถึง 28 

ธันวาคม 2552). 

อาร ี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรบีุญจิตต์ และกาญจนา โชคถาวร. “โครงการวิจัยเชิงนโยบายแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ที่สูง: ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง

ของเยาวชนชาวเขาต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพืน้ที่สูง” สนับสนุนโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนาพืน้ที่สูง ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน (กุมภาพันธ์ 2552 ถึง ตุลาคม 2552). 

อภชัิย พันธเสน, อาร ีวิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์, ธนภณ พันธเสน,  

วีระศักดิ์  สมยานะ, กมลทิพย์ ค าใจ , ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์  และธวมินทร์ เครือโสม. 2551. 

โครงการวิจัยประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน. สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน (23 กรกฎาคม 2551 ถึง 16 

มกราคม 2552). 

อาร ี วิบูลย์พงศ์ “การศึกษาน าร่องโครงการทัศนศึกษาและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ าผึ้ง” 

( 1   พฤษภาคม 2551  – 31 กรกฎาคม 2551)  
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อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, วรวิทย์ เจริญเลิศ  

และกาญจนา โชคถาวร. 2550. โครงการศึกษาทิศทาง อนาคตและยุทธศาสตร์เตรียมตัว

ประเทศไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า. สนับสนุนโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รับผิดชอบโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน (27 กรกฎาคม 2550 ถึง 27 มีนาคม 2551) 

อาร ีวิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรบีุญจิตต์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ Sanzidur Rahman. 2549. Resource 

Use Efficiency under Self-Selectivity: the Case of Northern Thai Rice Farmers. สนับสนุนโดย

ส านักงานกองทุนงานวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ 24 เดือน (31 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 กรกฎาคม 

2551). 

Sang W. C., W. T. Huang,  A. Wiboonpongse, S. Rahman,  Y. Chaovanapoonphol and S. 

Sriboonchitta. Modeling the Volatility of Rubber Price Return Using VARMA GARCH Model. 

Presented at  5th International Conference of the Thailand Econometric Society. 12-

13 January 2012, Faculty of Economics, Chiang Mai University. (Expected to appear in some 

international publication) 

Chuangchid K., A. Wiboonpongse,  S. Rahman  Y. Chaovanapoonphol and S. Sriboonchitta. 

Predicting Price of Palm Oil Using Extreme Value Theory. Presented at 5th 

International Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012, 

Faculty of Economics, Chiang Mai University. (Expected to appear in some international 

publication) 

Xue G.,  A. Wiboonpongse,  S. Rahman,  Y. Chaovanapoonphol and S. Sriboonchitta. An 

Application of EVT to Analyse US Corn Market. Presented at  5th International 

Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012, Faculty of 

Economics, Chiang Mai University. (Expected to appear in some international publication) 

A Wiboonpongse, S. Sriboonchitta, S. Rahman and P. Calkins. “Joint Determination of the 

Choice of Planting Season and Technical Efficiency of Potato in Northern Thailand: 

a Comparison of Greene’s vs Heckman’s Sample Selection Approach”. Expected to 

appear in the African Journal of Business Management, 2012. (forthcoming) 

Rahman S., A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta and K. Kanmanee. “Total Factor Productivity 

Growth and Convergence in Northern Thai Agriculture” Expected to appear in the 

African Journal of Agricultural Research, 2012. (forthcoming) 

Schoch D., L. Chang, S. Sriboonchitta and A. Wiboonpongse.  “Stated Fairness and (Non-) 

Reciprocating Behavior in the Ultimatum Game”. In the book of “Unifying Econometrics: 
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Bridging the Gap between Theory and Practice” edited by Peter Calkins, Pisit 

Leeahtam, Hung T. Nguyen, Songsak Sriboonchitta, Aree Wiboonpongse, Komsan Suriya, 

Chaiwat Nimanussornkul and Kunsuda Nimanussornkul. ChiangMai School of Economics, 

Chiang Mai University. 

Lar N., P. Calkins, P. Leeahtam, A. Wiboonpongse, S. Phuangsaichai, and C. Nimanussornkul. 

“ Determinants of Food, Health and Transportation Consumption in Mawlamyine, 

Myanmar: Seemingly Unrelated Regression Analysis.”  International Journal of 

Intelligent Technologies and Applied Statistics. Volume 4, No.2, June 2011, pp. 165 – 189. 

Wiboonpongse, A., S. Sriboonchitta, T. Sriwichailumphun and Y. Chaovanapoonphol “Potato 

Production Efficiency in Thailand: Switching Stochastic Frontier Approaches”. In the book of 

Econometric Leadership of the Knowledge-based Service Economy, Edited by Pisit 

Leeahtam, Hung T. Nguyen, Peter H. Calkins, Songsak Sriboonchitta, Thanes 

Sriwichailamphan, Pairut Kanjanakaroon, Prapatchon Jariyapan, Anaspree Chaiwan, Chaiwat 

Nimanussornkul, Kunsuda Nimanussornkul, Chiang Mai School of Economics, Chiang Mai 

University Press. 

Pastpipatkul P., S. Sriboonchitta, A. Wiboonpongse, and T. Sriwichailamphan. “ Analysis and 

Comparison of Asian Stock Markets Using Integrated Time-Varying Model 

Processing.” International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics.Volume 3, 

No.1 (2010), pp. 71 – 82. 

Chokethaworn K., S. Sriboonchitta, A. Wiboonponse and T. Sriwichailamphan “The Modeling 

International Tourism Demand to Thailand with Panel Data Test”. In the book of 

Econometric Leadership of the Knowledge-based Service Economy, Edited by Pisit 

Leeahtam, Hung T. Nguyen, Peter H. Calkins, Songsak Sriboonchitta, Thanes 

Sriwichailamphan, Pairut Kanjanakaroon, Prapatchon Jariyapan, Anaspree Chaiwan, Chaiwat 

Nimanussornkul, Kunsuda Nimanussornkul, Chiang Mai School of Economics, Chiang Mai 

University Press. 

Chokethaworn K., S. Sriboonchitta, A. Wiboonponse and P. Chaitip. “Determinants of 

International Tourist to a Major Tourist Regions in Thailand with Panel Data 

Analysis”. In the book of Econometric Leadership of the Knowledge-based Service 

Economy, Edited by Pisit Leeahtam, Hung T. Nguyen, Peter H. Calkins, Songsak Sriboonchitta, 

Thanes Sriwichailamphan, Pairut Kanjanakaroon, Prapatchon Jariyapan, Anaspree Chaiwan, 
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Chaiwat Nimanussornkul, Kunsuda Nimanussornkul, Chiang Mai School of Economics, Chiang 

Mai University Press. 

Chokethaworn K., A. Wiboonponse, S. Sriboonchitta, J. Sriboonjit, C. Chaiboonsri and P. Chaitip. 

“International Tourists’ Expenditures in Thailand: A Modeling of the ARFIMA-FIGARCH 

Approach”. In the book of Econometric Leadership of the Knowledge-based Service 

Economy, Edited by Pisit Leeahtam, Hung T. Nguyen, Peter H. Calkins, Songsak 

Sriboonchitta, Thanes Sriwichailamphan, Pairut Kanjanakaroon, Prapatchon Jariyapan, 

Anaspree Chaiwan, Chaiwat Nimanussornkul, Kunsuda Nimanussornkul, Chiang Mai School of 

Economics, Chiang Mai University Press. 

Khunthongjan S. and A. Wiboonpongse “A Study of Performance of SMEs in Their 

Application of Sufficiency Economy Philosophy.” GMSARN International Journal Volume 4, 

No. 3 September 2010. 

Wiboonpongse, A., Chaovanapoonphol, Y. and G.E. Battese. 2010. “Inefficiency in Agricultural 

Markets’ Asymmetric Rice Price Transmission in Thailand ”paper submitted to European Review 

of Agricultural Economics. 

Sriboonjit, J., Y. Chaovanapoonphol, A. Wiboonpongse, P. Calkins, and S. Sriboonchitta. “Economic 

Determinants of Long-Term Equilibrium in Malaysian Tourist Arrivals to Thailand: 

Implications for Tourism Policy.”  International Journal of Intelligent Technologies and 

Applied Statistics. Volume 3, No.4 (2010), pp. 421 – 435. 

Rahman, S.,A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta, and Y. Chaovanapoonphol. 2009. “Production 

efficiency of Jasmine rice producers in northern and northern Thailand.” Jasmine of 

Agricultural Economics, volume 60.2, July 2009. 

Sriboonchitta, S. and A. Wiboonpongse. 2009. “Technical Efficiency of Rural Community Enterprises in 

the Upper North of Thailand.”  Presented at Asia-Pacific Productivity Conference 2006, Seoul 

National University, Seoul, Korea, August 17-19, 2009.  

Chang, C.-L., S. Sriboonchitta, and A. Wiboonpongse. 2008. “Modeling and forecasting tourism from 

East Asia Thaland under temporal and aggregation.” Mathematics and Computers in 

Simulation. 2008. 

Rahman, S., A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta, and Y. Chaovanapoonphol. 2008. “Production 

efficiency of Self-Selected Jasmine Rice Producer in Northern Thailand” บทความที่

ถูกน าเสนอในการประชุมนานาชาติ “Asia Pacific Productivity Conference 2008”, Academic 

Sinica, Taipei, Taiwan, July 17-19, 2008. (ภาษาอังกฤษ) 
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Wiboonpongse, A., Y. Chaovanapoonphol, S. Rahman. 2008. “Agricultural production Growth 

Assessment for Agro-economic Zones in Northern Thailand Using Statistical Data” 

บทความที่ถูกน าเสนอในการประชุมนานาชาติ “Asia Pacific Productivity Conference 2008”, 

Academic Sinica, Taipei, Taiwan, July 17-19, 2008. (ภาษาอังกฤษ) 

Wiboonpongse, A., Y. Chaovanapoonphol, K. Kanmaee, and S. Rahman. 2008. “Agricultural 

Production Growth Assessment for Agro-economic Zones in Northern Thailand 

Using  Statistical Data” บทความที่ถูกน าเสนอในการประชุมนานาชาติ “Asia Pacific 

Productivity Conference 2008”, Academic Sinica, Taipei, Taiwan, July 17-19, 2008. 

(ภาษาอังกฤษ) 

Sriboonchitta, S., A. Wiboonpongse. 2007. “On the Estimation of Varying β Parameter in the 

Capital Asset Pricing Model (CAPM).” Contributed paper for “The Second Asian 

Simulation and Modelling 2007” Chiang Mai, Thailand, January 9-11, 2007. 

Sriboonchitta, S., A. Wiboonpongse and Y. Chaovanapoonphol. 2007. “Modeling a Hedonic 

Price of Northern Thai Handicraft Products.” Contributed paper for “The Second Asian 

Simulation and Modeling 2007” Chiang Mai, Thailand, January 9-11, 2007.  

Sriboonchitta, S., A. Wiboonpongse and Y. Chaovanapoonphol. 2007. “Modeling Abstenion of 

and Expenditure Shares on Achohol and Tobacco in Thailand.” Contributed paper for 

“The Second Asian Simulation and Modeling 2007” Chiang Mai, Thailand, January 9-11, 

2007. 

Chaovanapoonphol, Y., A. Wiboonpongse, M. McAleer and C. Lim. 2007. “Time Series 

Modelling of Tourism Demand from the USA, Japan and Malaysia to Thailand” 

ตีพมิพ์ในเอกสารงานประชุมนานาชาติ The First Conference of the International Association for 

Tourism Economics (IATE) ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 ณ เมือง Palma ประเทศสเปน 

(ภาษาอังกฤษ).  

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  เจยีรวิริยะพันธ์ 

พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์, ธรรมศาสตร์ พิชยศาสตรพงศ์, วรรณวิไล จุลพันธุ์ และองอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล 

2554. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและระบบการตลาดของข้าวอินทรีย์และข้าวก่ า (ภายใต้

กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ) . สนับสนุน

โดยงบประมาณ รับผิดชอบโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ  

1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554. 
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Jierwiriyapant, P., O. Liangphansakul, W.Chulaphun, and T. Pichaya.satrapongs, 2012 “Factor 

Affecting Organic Rice Production Adroption of Farmers in Northern Thailand.” Chiang Mai 

University Journal of Natural Sciences, volumn 11 No.1, Sept. 2012. 

Jierwiriyapant, P., O. Liangphansakul, and W.Chulaphun, 2012 WStructure and Conduct of the 

Purple Rice Market in Northern Thailand.”  Paper presented at the 3 rd  International 

Conference on Environmental and Rural Development, Khon Khane, 2011. 

ChulaPhun, W., S. Chen, J. Jatuporn, and P. Jierwiriyapant, 2012 “Causal Impact Price 

Transmission of The Rice Markets in Thailand.” Presented at the 31st IASTED Asian 

Conference on Modelling, Identitication and Control, April 2-4, 2012 Phuket, Thailand. 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล โค้วสุวรรณ์ 

อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, พิกุล โค้วสุวรรณ์, และวีระศักดิ์ สมยานะ. “การเตรียมความ    

  พร้อมชุมชนที่สูงเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)” สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและ 

   พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (1 ธันวาคม 2555 – สิงหาคม 2556) 

อาจารย์ ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, รองศาสตราจารย์พิกุล โค้วสุวรรณ์, และคณะ คณะสังคมศาสตร ์    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2554 . 54 ต้นแบบ: ธุรกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ   

  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554. สนับสนุน  

  โดย ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่. 

อาจารย์ ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, รองศาสตราจารย์พิกุล โค้วสุวรรณ์, และคณะ คณะสังคมศาสตร ์    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2554 . รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์  ภายใต้โครงการ   

  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554. สนับสนุน  

  โดย ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่.    

อาจารย์ ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, รองศาสตราจารย์พิกุล โค้วสุวรรณ์, และคณะ คณะสังคมศาสตร ์    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2554 . รายงานเชิงลึกกิจการต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญา  

  ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554. สนับสนุนโดย ส านักงาน  

  จังหวัดเชยีงใหม่. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  งามสมสุข 

พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล, สมเจตน์ ประทุมมินทร์, กมล งามสมสุข, บุญมา ดีแสง, ธรรมนูญ แก้วอ าพุท,    

  นิติ เอี่ยมชื่น และสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง. 2553. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ 

    โปรแกรมตัดสินใจเพื่อการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวง,     

      สนับสนุนทุนวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง. 
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กมล งามสมสุข, วิโรจน์ เรืองสะอาด, ธัญรัตน์ พรหมภิชัย, และณัฐชนา ถาวรนันท์. 2553. สภาวะ    

   เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2551/2552, คณะ  

  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน). 

กมล งามสมสุข, วิโรจน์ เรืองสะอาด, ธัญรัตน์ พรหมภิชัย, และณัฐชนา ถาวรนันท์. 2553. โครงการ 

 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน,   

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ 

    มหาชน) 

กมล งามสมสุข, ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, มณฑิรา โหงอ่อน และณัฐชนา ถาวรนันท์. 2552. โครงการ 

   วิเคราะหต์้นทุนใบยาเวิร์คยิเนียในภาคเหนือ, เสนอต่อโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง. 

เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กุศล ทองงาม และกมล งามสมสุข. 2551. ระบบสนับสนุนการวางแผน 

  ทรัพยากรการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน : ระบบการผลิต ความเสี่ยง และ 

     กลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อส านักงาน  

  กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.). 

เมธี เอกะสิงห์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล  งามสมสุข และกุศล ทองงาม. 2550. การประยุกต์ใช้ 

กระบวนการวิเคราะห์เป็นล าดับช้ัน AHP ในการตัดสินใจเลือกปลูกผักปลอดสารพิษของ 

กลุ่มเกษตรกร. บทความน าเสนอในการประชุมทางวิชาการประจ าปี 2550 จัดโดย ศูนย์วิจัยเพื่อ

เพิ่มผลผลิตทางเกษตร วันที่  7 - 8 กันยายน 2550  ณ โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่ สปอร์ตคลับ 

จังหวัดเชียงใหม.่  

Witthawatchutikul, P., S. Pratummintra, K. Ngamsomsoke,  T. Kaewumput, B. Deesaenga,  

B. Chatveerad and S. Rojanasoonthond. 2011. “Development and Applications of Community 

- Based Decision Support System for Land Use Allocation at Mae Sa Mai Royal Project 

Development Center, Chiang Mai Pprovince, Thailand.” Paper presented at The 19th 

International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2011), entitled “SUSTAINING 

OUR FUTURE: understanding and living with uncertainty,” the Perth Convention and  

Exhibition Centre, Western Australia, 12-16 December 2011. Online Available: 

http://www.mssanz.org.au/modsim2011/C4/witthawatchutikul.pdf. 

Ekasingh, Benchaphun and Kamol Ngamsomsuke, 2009. Searching for Simplified Famers’ Crop 

Choice Models for Intergrated Watershed Management in Thailand: A data mining approach, 

Environmental Modelling & Software, 24 (2009): 1373-1380. 

Ekasingh, Benchaphun and Kamol Ngamsomsuke. 2007. Modeling Farmers’ Crop Choice Decision 

Using Data Mining Approach: a revisited. Department of Agricultural Economics, Faculty of 

Agriculture, Chiang Mai University, Thailand, Paper presented in International Conference on 

Simulation & Modeling: The Second Asian Simulation and Modeling 2007 (ASIMMOD2007), 
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"Towards Sustainable Livelihood and Environment", Organized by Department of Agriculture, 

The Royal Project Foundation, Agricultural Science Foundation and Chiang Mai University, 9-

11 January 2007, Chiang Mai, Thailand. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 

อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, พิกุล โค้วสุวรรณ์ และวีระศักดิ์ สมยานะ. “การเตรียมความ 

  พร้อมชุมชนที่สูงเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)” สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและ 

  พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (1 ธันวาคม 2555 – สิงหาคม 2556). 

เยาวเรศ เชาวนพูนผล, TengMeng Yangluexay และศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์ “การเกษตรในระบบพันธะ 

  สัญญาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างสปป.ลาวตอนใต้กับประเทศไทย” สนับสนุนโดยส านักงาน 

  กองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2555  – 30 พฤศจิกายน  

  2555). 

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, และธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์. 2550.    

  “โครงการพัฒนาระบบการจัดท าค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุนเป้าหมาย”. สนับสนุนโดยส านักงบ 

   งบประมาณระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (23 กรกฎาคม 2550 – 22 กรกฎาคม 2551). 

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, Michael McAleer, อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, และChristine Lim.  

   “Modelling Inbound and Outbound International Tourism Demand in Thailand”. สนับสนุนโดย 

  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ 24 เดือน   (31 กรกฎาคม 2549  – 30  

  กรกฎาคม 2551). 

อภิชัย พันธเสน, อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์, ธนภณ พันธเสน, วีระ 

  ศักดิ์  สมยานะ, กมลทิพย์  ใจค า, ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ , และธวมินทร์ เครือโสม. 2551.  

    “โครงการวิจัยประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน”. สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อ   

     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน  (23 กรกฎาคม 2551  – 16  

   มกราคม 2552). 

อารี วบิูลย์พงศ,์ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, ธเนศ ศรวีิชัยล าพันธ์, วรวิทย์ เจริญเลิศ,   

    และกาญจนา โชคถาวร. “โครงการศึกษาทิศทาง อนาคตและยุทธศาสตร์เตรียมตัวประเทศไทย 

  ระยะ 10 ปีข้างหน้า”. สนับสนุนโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะเวลา 

   ด าเนนิการ 8 เดือน  (27 กรกฎาคม 2550 – 27 มีนาคม 2551). 

อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, และ Dr. Sanzidur Rahman. “Resource  

  Use Efficiency under Self-Selectivity: the Case of Northern Thai Rice Farmers”. สนับสนุนโดย 

  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนิน 24 เดือน (31 กรกฎาคม 2549  – 30  

  กรกฎาคม 2551). 
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อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล , และกาญจนา โชคถาวร. 2552.  

  “เครื่องมือการเรียนรู้ และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนในพื้นที่ 21 จังหวัดเป้าหมาย  

  สกว.” สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน                

   (1 พฤษภาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2553). 

Sang W.C.,  W. T. Huang,  A. Wiboonpongse, S. Rahman,  Y. Chaovanapoonphol and                  

    S. Sriboonchitta. “Modeling the Volatility of Rubber Price Return Using VARMA GARCH  

  Model”. Presented at 5th International Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13  

  January 2 0 1 2 , Faculty of Economics, Chiang Mai University. (Expected to appear in some  

  international publication). 

Chuangchid K., A. Wiboonpongse,  S. Rahman,  Y. Chaovanapoonphol and S. Sriboonchitta.   

  “Predicting Price of Palm Oil Using Extreme Value Theory”. Presented at  5 th International  

  Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012 , Faculty of Economics,  

  Chiang Mai University. (Expected to appear in some international publication). 

Xue G.,  A. Wiboonpongse,  S. Rahman,  Y. Chaovanapoonphol and S. Sriboonchitta.  

    “An Application of EVT to Analyse US Corn Market”. Presented at 5 th International    

  Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012 , Faculty of Economics,  

  Chiang Mai University. (Expected to appear in some international publication). 

Wiboonpongse, A., S. Sriboonchitta, T. Sriwichailumphun and Y. Chaovanapoonphol  

  “Potato Production Efficiency in Thailand: Switching Stochastic Frontier Approaches”. In the  

  book of Econometric Leadership of the Knowledge-based Service Economy, Edited by Pisit  

 Leeahtam, Hung T. Nguyen, Peter H. Calkins, Songsak Sriboonchitta, Thanes    

 Sriwichailamphan, Pairut Kanjanakaroon, Prapatchon Jariyapan, Anaspree Chaiwan, Chaiwat     

  Nimanussornkul, Kunsuda Nimanussornkul, Chiang Mai School of Economics, Chiang Mai  

  University Press. 

Sriboonjit, J., Chaovanapoonphol, Y.,  Wiboonpongse, A., Calkins, P., and Sriboonchitta, S.   

  “Economic Determinants of Long-Term Equilibrium in Malaysian Tourist Arrivals to Thailand:    

   Implications for Tourism Policy” International Journal of Intelligent Technologies and Applied  

  Statistics,  volume 3, number 4  (December 2010). 

Peamthongkum, A., Wiboonpongse, A. and Chaovanapoonphol, Y. “Spatial Market in the Cassava    

  Market in Thailand.” Paper submitted to NIDA Case Research Journal. (on process). 

Wiboonpongse, A., Chaovanapoonphol, Y. and G.E. Battese. 2 0 1 0 .  “Inefficiency in Agricultural  

  Markets’ Asymmetric Rice Price Transmission in Thailand” paper submitted to European  

  Review of Agricultural Economics. 
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Rahman, S., A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta, and Y. Chaovanapoonphol. “Production Efficiency  

  of Jasmine Rice Producers in Northern and Northeastern Thailand.” Journal of Agricultural  

  Economics, Volume 60.2, July 2009 (ภาษาอังกฤษ) 

Chaovanapoonphol, Y., G. E. Battese and C Chang. “The Impact of Agricultural Loans on the  

  Technical Efficiency of Rice Farmers in the Upper North of Thailand” ตีพิ มพ์ ใน  Productivity,  

     Efficiency, and Economic Growth in the Asia-Pacific Region, Physica-Verlag, A Springer    

  Company. หนา้ 279-295. (ภาษาอังกฤษ) 

Wiboonpongse, A., Y. Chaovanapoonphol, S. Rahman. “Agricultural Production Growth Assessment  

  for Agro-economic Zones in Northern Thailand Using Statistical Data” บทความที่ถูกน าเสนอใน   

    การประชุมนานาชาติ “Asia Pacific Productivity Conference 2008”, Academic Sinica, Taipei,  

    Taiwan, July 17-19, 2008. (ภาษาอังกฤษ) 

Rahman, S., A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta and Y. Chaovanapoonphol.  “Production Efficiency  

  of Self-Selected Jasmine Rice Producers in Northern and Northeastern Thailand” บทความที่ 

  ถูกน าเสนอในการประชุมนานาชาติ “Asia Pacific Productivity Conference 2008”, Academic  

  Sinica, Taipei, Taiwan, July 17-19, 2008. (ภาษาอังกฤษ) 

Wiboonpongse, A., Y. Chaovanapoonphol, K. Kanmanee, and S. Rahman. “Agricultural Production  

   Growth Assessment for Agro-economic Zones in Northern Thailand Using Statistical Data.”  

  บทความที่ถูกน าเสนอในการประชุมนานาชาติ  “Asia Pacific Productivity Conference 2008”,  

     Academic Sinica, Taipei, Taiwan, July 17-19, 2008. (ภาษาอังกฤษ) 

McAleer M., S. Sriboonchitta and Y. Chaovanapoonphol. 2007 “Modellng the Volatility in Monthly  

  International Tourist Arrivals from Malasia and Japan to Thailand.” ตีพิมพ์ในเอกสารงานประชุม 

  นานาชาติ  The First Conference of the International Association for Tourism Economics (IATE)  

  ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 ณ เมอืง Palma ประเทศสเปน. (ภาษาอังกฤษ) 

A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta and Y. Chaovanapoonphol. 2007 . “Modeling Hedonic Price of  

   Northern Thai Handicraft Products.” ตีพิมพ์ในเอกสารงานประชุมนานาชาติ The 2th international  

  conference on Asian Simulating and Modeling 2 0 0 7 :  Towards Sustainable Livelihood and  

   Environment หนา้ 472-478. (ภาษาอังกฤษ) 

S. Sriboonchitta, A. Wiboonpongse and Y. Chaovanapoonphol. 2 0 0 7 .  “Modeling Seasonal  

  Macroeconomic Consumption Behavior and Structural Breaks in Thailand.” ตีพิมพ์ ในเอกสาร 

    งานป ระ ชุมนานาชาติ  The 2 th international conference on Asian Simulating and Modeling  

  2007: Towards Sustainable Livelihood and Environment หนา้ 466-471. (ภาษาอังกฤษ) 

S. Sriboonchitta, A. Wiboonpongse and Y. Chaovanapoonphol. 2 0 0 7 .  “Modeling Abstention of  

    Expenditure Shares on Alcohol and Tobacco in Thailand.” ตี พิ ม พ์ ใน เอ ก ส าร งาน ป ร ะ ชุ ม 
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  นานาชาติ The 2th international conference on Asian Simulating and Modeling 2007: Towards  

  Sustainable Livelihood and Environment หนา้ 523-528. (ภาษาอังกฤษ) 

T. Sriwichilamphan, S. Sriboonchitta, A. Wiboonpongse and Y. Chaovanapoonphol. 2007. “Factors        

  Affecting Good Agricultural Practice in Pineapple Farming in Thailand.”ตีพิมพ์ ในเอกสารงาน 

  ป ระ ชุ ม น าน าช าติ  The Second International symposium on Improving the Performance of  

  Supply Chains in the Transitional Economics ระหว่างวันที่  23-27 กันยายน 2550 ณ เมือง 

   ฮานอย ประเทศเวียดนาม. (ภาษาอังกฤษ) 

Y. Chaovanapoonphol and A. Wiboonpongse. 2 0 0 7 . “A Seasonal Analysis of Malaysian Tourist  

    Arrivals to Thailand.” ตีพิมพ์ ในเอกสารงานประชุมนานาชาติ  The 5 th Tourism Education’s  

  Conference on Tourism and Hospital, ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2550 ณ เมืองปีนัง ประเทศ 

  มาเลเซีย. (ภาษาอังกฤษ) 

Y. Chaovanapoonphol, A. Wiboonpongse, M. McAleer and C. Lim. 2007. “Time Series Modelling of    

  Tourism Demand From the USA, Japan and Malaysia to Thailand.” ตี พิ มพ์ ใน เอกสารงาน  

  ประชุมนานาชาติ The First Conference of the International Association for Tourism Economics  

   (IATE) ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 ณ เมอืง Palma ประเทศสเปน. (ภาษาอังกฤษ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์  

ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, ลักษมี วรชัย. 2552. โครงการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของชาวเขา. สนับสนุนโดยงบประมาณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 

ระยะเวลาด าเนินการ 10 กุมภาพันธ์ - 7 ตุลาคม 2552. 

อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, มัตติกา พนมธรนิจกุล, ระวิน สืบค้า, ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์. 2554. การขยายผล

วิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและการให้น้ าไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ าฝนที่ยั่งยืนบนพืน้ที่

สูง. สนับสนุนโดยงบประมาณ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ระยะเวลาด าเนินการ 1 

มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555. 

กมล งามสมสุข และศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, โครงการศกึษาต้นทุนการผลิตใบยาเวอร์ยิเนียในภาคเหนือ. 

เชียงใหม่. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2552. 

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจติต์, อารี วิบูลย์พงศ,์ ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, ประทานทิพย์ กระมล และนัทธมน ธีระกุล 

 รายงานการวิจัยการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน 

กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านโป่งเทวี. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

และคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2546. 
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ทรงศักดิ์ ศรบีุญจิตต,์ อารี วิบูลย์พงศ์, ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, ประทานทิพย์ กระมล และนัทธมน ธีระกุล 

 รายงานการวิจัยการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน 

กรณีศึกษาเครื่องปันดินเผาบ้านต้นดีเซรามิค. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ

เกษตรศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2546. 

ทรงศักดิ์ ศรบีุญจิตต,์ อารี วิบูลย์พงศ์, ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, ประทานทิพย์ กระมล และนัทธมน ธีระกุล 

  รายงานการวิจัยการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน 

กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาศูนย์สาธิตและส่งเสริมหัตถกรรมเวียงกาหลง. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2546. 

ทรงศักดิ์ ศรบีุญจิตต,์ อารี วิบูลย์พงศ์, ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์, ประทานทิพย์ กระมล และนัทธมน ธีระกุล 

  รายงานการวิจัยการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน 

กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ่อนเขาแก้ว. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2546. 

อาจารย์ ดร. พรสิร ิ  สืบพงษ์สังข์ 
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Sangkapitux, C., Suebpongsang, P., Nonkiti, S., and Neef, A. 2010 .Determining Factors of IPM 
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Suebpongsang, P. 2010. Impact of Economic Integration on Vegetable and Fruit Production in North 

Thailand. JIRCAS working Report No. 69. pp.  

Ekasingh, B., Sungkapitux, C., KitchaiCharoen, I. and Suebpongsang. P. 2008. The Development of  

  Competitive Commercial Agriculture in Northeast Thailand, 1950-2006: A Review.  

    Chiang Mai: The Multiple Cropping Center, Facuty of Agriculture, Chaing Mai University.  

      248 pp. 
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4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เหตุผลในการปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก2 

หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกติ  

        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ            12 หน่วยกิต  

         368701 ก.ธก.701  เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการ   

                                  ด าเนินงานธุรกิจเกษตร             3 หน่วยกิต   

         368702 ก.ธก.702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ                                         

                                                                            3 หน่วยกิต   

         368703 ก.ธก.703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                                         

                                                                            3 หน่วยกิต 

         368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน   

                                  ธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ         3 หน่วยกิต 

        1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

         368710 ก.ธก.710   การพัฒนาความช านาญ 

                                   ในการจัดการและภาวะผูน้ า       3 หน่วยกิต   

        368711 ก.ธก.711   การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเลก็ 

                                  และธุรกิจชุมชน                      3 หน่วยกิต   

        368712 ก.ธก.712 นโยบายและการวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

                                 ธุรกิจเกษตร                            3 หน่วยกิต 

 

 

หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  

        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ            12 หน่วยกิต  

 

 

 

        - เหมือนเดมิ - 

 

 

 
 

1.2.1 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

 

 

 

        - เหมือนเดมิ -  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เหตุผลในการปรับปรุง 

       368720 ก.ธก.720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร  

                                                                                     3 หนว่ยกิต 

       368721 ก.ธก.721 การจัดการการตลาดและการส่งออก 

                               ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ               3 หน่วยกิต 

       368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 

                                                                                     3 หนว่ยกิต 

       368740 ก.ธก.740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร  

                                                                                     3 หนว่ยกิต   

       368741 ก.ธก.741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง 

                               ในธุรกิจเกษตร                                  3 หน่วยกิต   

       368750 ก.ธก.750 การจัดการการผลิตในธุรกิจเกษตร   

                                                                                    3 หน่วยกิต 

       368751(ก.ธก.751 จัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 

                                                                                   3 หน่วยกิต 

       368769 ก.ธก.769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

                                                                                   11 หน่วยกิต 

       368779 ก.ธก.779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

                                                                                   2 หน่วยกิต   

       368789 ก.ธก.789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  

                                                                                   3 หน่วยกิต  

       368790 ก.ธก.790 การเสรมิสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร  

                                  ระหว่างประเทศ                             1 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

       - เหมือนเดิม – 

 

 

 

 

 

       368750 ก.ธก.750 การจัดการการผลิตในธุรกิจอาหารสุขภาพ  

                                                                            3 หน่วยกิต 

      

 

 

 

 

         - เหมือนเดิม -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เพื่อให้เป็นทางเลือกตามแนวโนม้ของความสนใจ

และความต้องการของตลาด 

- เพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ และ

เทคโนโลยชีีวภาพให้เกิดมูลค่า เป็นการเสรมิความ

แข็งแกร่งให้แกห่ลกัสูตร 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เหตุผลในการปรับปรุง 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)  

                                                        ไม่เกิน 3 หน่วยกิต  

     1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ      ไม่มี  

     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)     ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะเกษตรศาสตร์ และนอกคณะ

เกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ปรึกษา 

 

2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไม่มี  

 

หมวด ข. วทิยานิพนธ์ 

             368799 ก.ธก.799                12 หน่วยกิต 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 1) การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเขา้ร่วมสัมมนา

ทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา                                                     

             2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องไดรั้บการตีพมิพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงาน หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดย

ผลงานที่เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับเตม็ (full paper) จ านวนอยา่งน้อย 1 เรื่อง  
 

 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)  

                                                        ไม่เกิน 3 หน่วยกิต  

     1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ      ไม่มี  

     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)     ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะเกษตรศาสตร์ และนอกคณะ

เกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ปรึกษา 

 

2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไม่มี  

 

หมวด ข.  วิทยานิพนธ ์

     - เหมือนเดิม -  

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 1) การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเขา้ร่วม

สัมมนาทกุคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา                                                     

             2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องไดรั้บการตีพมิพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงาน หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

โดยผลงานที่เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับเตม็ (full paper) ที่สามารถค้นหา 

หรือตรวจสอบไดใ้นรูปแบบของสื่อสิง่พิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจด 

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนกัศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอยา่งน้อย 1 เรื่อง 

             3)  ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัย 

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะและ

รวบรวม ส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพิ่มข้อความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เหตุผลในการปรับปรุง 

แผน ข 

หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  

        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ            12 หน่วยกิต  

         368701 ก.ธก.701  เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการ   

                                  ด าเนินงานธุรกิจเกษตร             3 หน่วยกิต   

         368702 ก.ธก.702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ                                         

                                                                            3 หน่วยกิต   

         368703 ก.ธก.703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                                         

                                                                            3 หน่วยกิต 

         368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน   

                                  ธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ         3 หน่วยกิต 

1.2.1 กระบวนวชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  

        368710 ก.ธก.710   การพัฒนาความช านาญ 

                                   ในการจัดการและภาวะผูน้ า       3 หน่วยกิต   

        368711 ก.ธก.711   การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเลก็ 

                                  และธุรกิจชุมชน                      3 หน่วยกิต   

        368712 ก.ธก.712 นโยบายและการวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

                                 ธุรกิจเกษตร                            3 หน่วยกิต 

 

 

หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  

        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ            12 หน่วยกิต  

 

 

 

        - เหมือนเดมิ - 

 

 

 
 

1.2.1 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  

 

 

 

        - เหมือนเดมิ -  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เหตุผลในการปรับปรุง 

       368720 ก.ธก.720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร  

                                                                                     3 หนว่ยกิต 

       368721 ก.ธก.721 การจัดการการตลาดและการส่งออก 

                               ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ               3 หน่วยกิต 

       368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 

                                                                                     3 หนว่ยกิต 

       368740 ก.ธก.740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร  

                                                                                     3 หนว่ยกิต   

       368741 ก.ธก.741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง 

                               ในธุรกิจเกษตร                                  3 หน่วยกิต   

       368750 ก.ธก.750 การจัดการการผลิตในธุรกิจเกษตร   

                                                                                    3 หน่วยกิต 

       368751(ก.ธก.751 จัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 

                                                                                   3 หน่วยกิต 

       368769 ก.ธก.769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

                                                                                   11 หน่วยกิต 

       368779 ก.ธก.779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

                                                                                   2 หน่วยกิต   

       368789 ก.ธก.789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  

                                                                                   3 หน่วยกิต  

       368790 ก.ธก.790 การเสรมิสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร  

                                  ระหว่างประเทศ                             1 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

       - เหมือนเดิม – 

 

 

 

 

 

       368750 ก.ธก.750 การจัดการการผลิตในธุรกิจอาหารสุขภาพ 

                                                                            3 หน่วยกิต 

      

 

 

 

 

         - เหมือนเดิม -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เพื่อให้เป็นทางเลือกตามแนวโนม้ของความสนใจ

และความต้องการของตลาด 

- เพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ และ

เทคโนโลยชีีวภาพให้เกิดมูลค่า เป็นการเสรมิความ

แข็งแกร่งให้แกห่ลกัสูตร 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เหตุผลในการปรับปรุง 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)  

                                                        ไม่เกิน 3 หน่วยกิต  

     1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ   ไม่มี  

     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)  ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะเกษตรศาสตร์ และนอกคณะ

เกษตรศาสตรโ์ดยความเห็นชอบของอาจารย์ปรึกษา 

 

2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไม่มี  

 

    ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 

             368798 ก.ธก.798                6 หน่วยกิต 

   ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

            1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

            2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  - ไม่ม ี  

   ง. การสอบประมวลความรู้ 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษา

ย่ืนค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

 

 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)  

                                                        ไม่เกิน 3 หน่วยกิต  

    

       - เหมือนเดิม - 

 

 

 

2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไม่มี  

 

   ข.  การค้นคว้าแบบอิสระ 

            - เหมือนเดิม –  

   ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

            - เหมือนเดิม -  

 

   ง. การสอบประมวลความรู้ 

           - เหมือนเดิม - 
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5. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

 แผน ก แบบ ก 2 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงาน 3 

                                   ธุรกิจเกษตร 

368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ 3 

368703     ก.ธก. 703      การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                         3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 

  รวม                                                                            12 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงาน 3 

                                   ธุรกิจเกษตร 

368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ 3 

368703     ก.ธก. 703      การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                         3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

  รวม                                                            12 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368704 ก.ธก. 704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร 3 

                                   เชิงบูรณาการ 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                  จดัสัมมนาและน าเสนอผลงาน 

  รวม 12 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368704 ก.ธก. 704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร 3 

                                   เชิงบูรณาการ 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                            3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                            3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                            3 

                                  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 

                                  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์

  รวม       12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม ่

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

368799   ก.ธก. 799      วิทยานิพนธ์                                                                    6 

                                  กระบวนวิชาเลือก                                                            3 

                                  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์

                                  จัดสัมมนาและเสนอผลงาน 

                      รวม 9                                                                        

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

368799   ก.ธก. 799      วิทยานิพนธ์                                                                    6 

                                  กระบวนวิชาเลือก                                                            3 

 

 

                      รวม 9                                                                         

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368799   ก.ธก. 799      วิทยานิพนธ์                                                                   6 

                                  จัดสัมมนาและเสนอผลงาน 

                                  สอบวิทยานิพนธ์ 

  รวม                                                                           6 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368799   ก.ธก. 799      วิทยานิพนธ์                                                                   6 

                                  สอบวิทยานิพนธ์ 

                                  จัดสัมมนาและเสนอผลงาน 

  รวม                                                                           6 
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แผน ข 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม ่

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงาน 3 

                                   ธุรกิจเกษตร 

368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ 3 

368703     ก.ธก. 703      การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                         3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

  รวม                                                                            12 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงาน 3 

                                   ธุรกิจเกษตร 

368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปรมิาณประยุกต์ส าหรับผูจ้ัดการ 3 

368703     ก.ธก. 703      การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                         3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

  รวม                                                                            12 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368704 ก.ธก. 704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร 3 

                                   เชิงบูรณาการ 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

   

                                        รวม 12 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368704 ก.ธก. 704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร                  3 

                                   เชิงบูรณาการ 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   เสนอโครงร่างการค้นคว้าแบบอสิระ 

  รวม                                                    12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม ่

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

                    กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                    กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   เสนอโครงร่างการค้นคว้าแบบอสิระ 

  รวม                                                                             9 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

                    กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                   กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                    กระบวนวิชาเลือก                                                           3 

                                    

  รวม                                                                             9 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368798   ก.ธก.798       การค้นควา้แบบอสิระ                                                      6 

                                  สอบประมวลความรู้ 

                                  สอบการค้นคว้าแบบอสิระ 

  รวม                                                                           6 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

368798   ก.ธก.798       การค้นควา้แบบอสิระ                                                      6 

                                  สอบประมวลความรู้ 

                                  สอบการค้นคว้าแบบอสิระ 

  รวม                                                                           6 
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6. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

 

 เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง

กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

เชีย งใหม่  พ .ศ .๒๕๕๑  และโดยข้อ เสนอแนะของสภาวิ ชาการ ประกอบกับมติ ที่ ป ระ ชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม ครั้งที่   ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออก

ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้  

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๔”  

  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔   เป็น

ต้นไป  แต่ไม่ใชบ้ังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรอืประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ ซึ่ง

ขัด หรอืแย้งกับความในข้อบังคับนีใ้ห้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบังคับฉบับนี ้ 

               “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

               “บัณฑติวิทยาลัย”       หมายความว่า  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        “ส่วนงาน”                 หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย หรือส่วนงานวิชาการที่

เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับนี้ 
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   “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ด ารง

ต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรอืศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่หลักทางด้านการสอน

และการวจิัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

        ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือของ

หลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าใน

ความหมายของข้อบังคับนีด้้วย 

     “อาจารย์พเิศษ” หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือมี

ความรู ้ความช านาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ

ศาสตราจารย์พิเศษ  

   “อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติ

ครบถว้นในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบ

ประมวลความรูซ้ึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่ขา้งต้น 

   “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจ า ซึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

อาจารย์ผูส้อบวัดคุณสมบัติ  และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรูต้ามที่หลักสูตรก าหนด 

    “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับ

มอบหมายให้ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม

ประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

    ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัด ควบคุมและอ านวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม ข้อบังคับนี ้ 

รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษในแต่ละ

หลักสูตรโดยปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

   ๖.๑ ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

 

        ๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรระดับปรญิญาโท   

    ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า 

         ๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง   

    (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่มีระยะเวลาการศึกษา  ๖ ปี หรอื 
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       (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า  

         ๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปรญิญาเอก    

    (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก (มีค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึน้ไป) หรอื 

   (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า หรอื    

   (๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี (มีค่าล าดับ

ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึน้ไป) อาจได้รับการพจิารณาให้เข้าศึกษาภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

                                   (๓.๑)  ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับ

ปรญิญาโทตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนด 

                               (๓.๒)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา 

  ๖.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

  ๖.๓ เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

     ๖.๔ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา 

  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือกหรอืวิธีการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป   

   ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาตามข้อ ๖ 

มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

  ๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา   

  ๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชา หรือลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย  หรือท าการวิจัย  โดยไม่มีสิทธิ์รับปริญญา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรช้ันสูงจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

     ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละ

สิทธิ์ 

  ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา 

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรอืระบบหน่วยการศึกษา (module)     

                                 (๑) ระบบทวิภาค คอื ระบบที่แบง่การศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาออกเป็น ๒  

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ และอาจมี 
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ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดจ านวนช่ัวโมง

เรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

      ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนใน

ภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการ

กระบวนวิชานั้น ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน  แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

 

             (๒) ระบบหน่วยการศึกษา (module) คอื ระบบที่แบง่ช่วงการจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง และจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์

กลางของระบบทวิภาค 

  ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและ

ก าหนดปรมิาณความมากน้อยของเนือ้หาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกติ การก าหนดหน่วยกิตให้เทียบ

กับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี ้   

    (๑) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต   

    (๒) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรอืปฏิบัติงานเพื่อเสรมิทักษะ 

ไม่น้อยกวา่ ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

    (๓) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

    (๔) วิทยานิพนธ์และการค้นควา้แบบอิสระที่ใชเ้วลาศึกษาค้นควา้ไม่น้อยกวา่  

๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปริมาณเป็น ๑ หน่วยกิต  

  ๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพื่อให้

นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของกระบวน

วิชาใดให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

  ๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ  มีช่ือกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชาก ากับไว ้

  ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจ ากระบวนวิชา 

  ๑๐.๖ เลขประจ ากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)  

แสดงถงึระดับการศึกษาของกระบวนวิชาดังนี้ 

   “๗”  “๘”  “๙”  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

   “๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสูง 

   “๑”   “๒”  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้น  

  ๑๐.๗ ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษาตกค้างที่จะ

ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๔ ป ี

 ข้อ ๑๑ หลักสูตร 
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  ๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

  ๑๑.๒ โครงสรา้งหลักสูตร 

    (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

    เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีลักษณะ

เบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปรญิญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี

ความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วย

กติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต   

    หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท

ในสาขาวิชาเดียวกัน หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกติได้ไม่เกนิรอ้ยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ

เข้าศึกษา 

    (๒) หลักสูตรปริญญาโท 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวชิาชีพที่มีความรูค้วามสามารถระดับสูงในสาขาวิชา

ต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้หม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถ

ในการสรา้งสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์

อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี     หน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต   

   หลักสูตรปริญญาโท  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คอื 

   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวจิัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 

    แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

    แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ หน่วยกติและเรียนกระบวน

วิชาในระดับบัณฑติศึกษาอย่างน้อย ๑๘ หน่วยกิต 

   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา และท าการค้นคว้าแบบอิสระ 

โดยท าการเรียนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ และท าการค้นคว้าแบบอิสระ ๓ 

ถงึ ๖ หน่วยกิต    

   (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่มีระยะเวลาการศึกษา  

๖ ปี หรือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ปริญญาเอก เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้

ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 
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                         หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน

สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ

เข้าศึกษา 

   (๔) หลักสูตรปริญญาเอก  

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการ

เรียนดีมาก หรอืส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี

ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้

ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรา้งสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ

บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ์ื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ  

    หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา

นักวชิาการและนักวชิาชีพช้ันสูง คอื 

     แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่

กอ่ให้เกดิความรู้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

     แบบ ๑.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 

     แบบ ๑.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ ๗๒ หน่วยกิต 

    แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี

คุณภาพสูง เพื่อก่อให้เกดิความกา้วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

     แบบ ๒.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑติศึกษาอีกไม่น้อยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

     แบบ ๒.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับ

บัณฑติศึกษาอีกไม่น้อยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 

  ๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื 

   (๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ที่ใชภ้าษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรยีนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาที่ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นสื่อในการ

เรียนการสอนตามความเหมาะสมหรอืความจ าเป็นด้วยก็ได้ 

   (๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีโครงสร้าง

กระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้

ศึกษารว่มกันโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

   ๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี ้ 
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    (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกนิสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศึกษา  

    (๒) หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตาม

แผนก าหนดการศึกษา 

   (๓) หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใชเ้วลาศึกษาดังนี้ 

          (๓.๑) ส าหรับผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่า ให้ใชเ้วลาศึกษา

ไม่เกนิ ๗ ปีการศึกษา   

          (๓.๒) ส าหรับผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรอืเทียบเท่า ให้ใชเ้วลาศึกษา

ไม่เกนิ ๕ ปีการศึกษา 

     ๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ท าได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นทางวิชาการ หรือ

มีเหตุสุดวิสัย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

     (๑) นักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  บัณฑิต

วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ครัง้ละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกนิ ๒ คร้ัง 

    (๒) นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ผลงานวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้แบบอิสระ จะต้องมีความกา้วหน้าอย่างเด่นชัด  

                              (๓) การขยายเวลาการศึกษาต่อ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดดังนี้ 

   (๓.๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงต้องไม่เกิน ๓  

ปีการศึกษา 

   (๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องไม่เกนิ ๕ ปีการศึกษา 

   (๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้น

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 

                     ๑๑.๖  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

ก าหนด อาจแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ   

 ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน  

  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษาถือ

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   ๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

            ๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

และระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาตลอดจนแนะแนว

การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
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             ๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอกท าหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะน า ควบคุมการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา  

   ๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย

คา่ธรรมเนียมการศึกษา 

    ทั้งนี ้การลงทะเบียนจะสมบูรณต์อ่เมื่อได้ช าระคา่ธรรมเนียมต่างๆ และมหาวิทยาลัย

ได้รับหลักฐานครบถว้นแล้ว 

   ๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรล าดับขั้น B ขึ้นไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชา

นั้นซ้ าอีกไม่ได้ และให้ถือว่าการลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนีเ้ป็นโมฆะ 

   ๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียน

กระบวนวิชาได้ไม่เกนิ ๑๕ หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูรอ้นให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกนิ ๖ หน่วยกิต 

   ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจ

ลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนได้โดยให้

คณบดีของส่วนงานที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ 

   ๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น  ให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 

   ๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเป็น

การเพิ่มพูนความรูไ้ด้ โดยได้รับอักษรล าดับขั้น V  

   หากนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนขอรับอักษรล าดับขั้น V แล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

เพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นที่มีการน ามาคดิค่าล าดับขั้นหรืออักษรล าดับขั้น S หรือ U 

ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามประกาศ

บัณฑติวิทยาลัย 

  ๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้บริการ

ของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอื่นใด ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและช าระ

คา่ธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ๑๔.๑ ให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง  
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  ๑๔.๒ ให้ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาใน   แต่

ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดบัขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คอื อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้นอักษรล าดับ

ขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 

   ๑๔.๓ อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น  

   ๑๔.๓.๑ อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้   

 อักษรล าดับขั้น  ความหมาย   คา่ล าดับขั้น 

             A  ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)   ๔.๐๐ 

        B+          ดีมาก (VERY GOOD)  ๓.๕๐ 

    อักษรล าดับขั้น  ความหมาย   คา่ล าดับขั้น 

            B       ดี  (GOOD)                    ๓.๐๐ 

               C+     ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)    ๒.๕๐ 

              C              พอใช้ (FAIR)                        ๒.๐๐ 

               D+          อ่อน (POOR)                        ๑.๕๐ 

              D            อ่อนมาก (VERY POOR)           ๑.๐๐ 

                 F              ตก (FAILED)                     ๐.๐๐ 

   ๑๔.๓.๒ อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

                อักษรล าดับขั้น            ความหมาย 

     S            เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

     U            ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

                              V       เข้ารว่มศึกษา (VISITING) 

                                    W              ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

   ๑๔.๓.๓ อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 

                      อักษรล าดับขั้น        ความหมาย                

                                    I                 การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์(INCOMPLETE) 

          P                  การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  

                                                                    (IN PROGRESS) 

T            วิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ ยังอยู่ใน  

ระหว่างการเนินการ  

                                                                     (THESIS/INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 

       ๑๔.๔ อักษรล าดับขั้น I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์

เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้การวัดผลไม่สามารถด าเนินการได้ การให้อักษรล าดับขั้น I ต้องได้รับการอนุมัติ

จากประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าส่วนงานที่กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู่  
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  นักศึกษาต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมนิผลเพื่อแก้อักษรล าดบัขั้น I ให้เสร็จสมบูรณ์

ก่อน ๒ สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน

อักษรล าดับขั้น I เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

  ๑๔.๕ อักษรล าดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรยีนการสอนต่อเนื่องอยู่  

ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่หลักสูตร

ก าหนด    

อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี ้ต้องกอ่น 

วันสุดท้ายของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนด

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น P ให้เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

  ๑๔.๖ อักษรล าดับขั้น T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือ     การ

คน้ควา้แบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

   ๑๔.๗ อักษรล าดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม

ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการ

เรยีนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผูส้อนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็น W  

  ๑๔.๘ อักษรล าดับขั้น W แสดงว่า 

   (๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

   (๒) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๑๒.๑.๕ 

   (๓) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตามข้อ ๑๔.๗ 

   (๔) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   (๕) นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้   

       (๖) นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาคเรียน

แรกที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

    (๗) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรอืมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุกกระบวนวิชาที่

ลงทะเบียน 

  ๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 

หากได้ต่ ากวา่ C ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่ C  

   กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้น S หรือ U นักศึกษาต้องได้

อักษรล าดับขั้น S หากนักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น U ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกวา่จะได้รับ

อักษรล าดับขั้น S 

  ๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและ

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตรใีนส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอนกระบวน

วิชา การวัดผลและการประเมินผล ส าหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 
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  การพิจารณาเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์

ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ    

  ๑๔.๑๑ อักษรล าดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

  ๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม 

   (๑) กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น A, B+, B, C+, C หรอื S เท่านั้น จึงจะ

นับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิต

สะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้ งสุดท้าย ยกเว้นกระบวนวิชาที่

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกคร้ัง 

    การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา จะไม่นับรวมหน่วยกิตของกระบวนวิชา

ระดับปรญิญาตรขีั้นต้น 

   (๓) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีเนือ้หาในกระบวนวิชาเทียบเท่ากัน 

ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น 

   ๑๔.๑๓  มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหน่วยกิต และค่าล าดับขั้น

ของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับขั้นตามข้อ   

๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้นและในหลักสูตรที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้นหากกระบวน

วิชาใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ ครัง้ ให้คิดทุก

คร้ัง 

  ๑๔.๑๔  การค านวณคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับ       ค่า

ล าดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด

ของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๔.๑๑ ใน

การหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง ในกรณีที่ทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ มีค่าตั้งแต่ ๕  ขึ้นไปให้ปัดค่าทศนิยม

ต าแหน่งที่ ๒ ขึน้ 

  ๑๔.๑๕ กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอ

เทียบโอนกระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าส่วนงานที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

   ๑๔.๑๖ ในกรณีที่มีการร้องเรยีน หรอืปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรล าดับขั้นในกระบวนวิชา

ใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ หรอืไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้เพื่อ

ท าการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา  



92 
 

 

    ๑๗.๑ ทุกหลักสูตรต้องก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและวิธีการ

ประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน 

สังคม และ ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ  

    ๑๗.๒ โครงสรา้ง อ านาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะน าไปสู่วิธีการประกันคุณภาพของ

หลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีการประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ป ี

   ๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์         

ที่ปรึกษา เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว 

  ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีจ านวนไม่น้อยกวา่ ๕  คน โดยแต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเกนิกวา่ ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

    ทั้งนี้ การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน

ที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเหมือนกัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ หลักสูตร  เว้นแต่เป็น

หลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ตนประจ าอยู่แล้วให้สามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร 

    ส าหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรรว่มระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 

อาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นในความร่วมมือนั้นให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย และหากยังไม่มี

สถาบันใดแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้    

 ข้อ ๑๙ อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก  

  ๑๙.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  

       อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตร

บัณฑติช้ันสูงและระดับปรญิญาโท เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรและข้อบังคับตลอดจนเป็นที่ปรกึษาแกน่ักศึกษาในเรื่องอื่นตามความ   จ าเป็นและเหมาะสม  

  ๑๙.๒ อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก 

   ๑๙.๒.๑ ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาโท มีอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การ

คน้ควา้แบบอิสระหลัก เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ   

    ทั้งนี้   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ

คณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึน้ไปก็ได้ และให้กรรมการ ๑ คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/

การค้นควา้แบบอิสระหลัก 

         ๑๙.๒.๒ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอก ท าหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  โดย

คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๓ คน และให้กรรมการ ๑ คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก 
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   อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกั/การค้นควา้แบบอิสระหลักจะต้อง

เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑ 

  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้คว้าแบบอิสระ

หลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง 

 ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วม  

จะเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยหรอือาจารย์พิเศษก็ได้ 

  การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบ

อิสระรว่ม ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง 

   ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย์ 

  ๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง  ปรญิญาโท   

    ๒๑.๑.๑ อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

              ๒๑.๑.๒ อาจารย์ผูส้อน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

      (๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณใ์นการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปรญิญา 

   ๒๑.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา 

   ๒๑.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วมต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ 

ปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา หรอืมีความรูค้วามช านาญในวิชาการหรอืวิชาชพี 

    ๒๑.๑.๕ อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

    (๓)  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

     (๔) มีความรูใ้นเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

   ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

   อนึ่ง อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/รว่ม หรอือาจารย์ที่ปรกึษาการคน้คว้าแบบ

อิสระหลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้แบบอิสระด้วยทุกครัง้ โดยอาจรว่มในฐานะกรรมการสอบหรอืผู้เข้ารว่มฟังก็ได้   

   ๒๑.๑.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

    (๒) มคีุณวุฒิไม่ต่ ากวา่ปริญญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอืเป็น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา   

        ๒๑.๑.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย 

    (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 

     (๓) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระและ/หรือ

อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรอืการค้นควา้แบบอิสระ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น 

    ๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู ้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย 

    (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา  
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  ๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

   ๒๑.๒.๑ อาจารย์ผูส้อน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปรญิญา   ๒๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ

ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 

รับปริญญา 

   ๒๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง

ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา   

    (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา  

   ๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา  

    ๒๑.๒.๕ อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
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     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา  หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

    (๔) มีความรูใ้นเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 

   ทั้งนี ้อาจารย์ผูส้อบวิทยานพินธ ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย

และผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

     อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/รว่ม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่

ต้องเข้ารว่มอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครัง้  โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบ หรอืผู้เข้ารว่ม

ฟังก็ได้   

    ๒๑.๒.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 

รับปริญญา  

   ๒๑.๒.๗ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

               (๒) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น 

               (๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

 ข้อ ๒๒ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ 

  “ภาษาต่างประเทศ”  หมายความว่า ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักในประเทศที่เป็นภูมิล าเนาของ

นักศึกษา  และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นควา้ความรูเ้พื่อการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

   ๒๓.๑ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศโดย

การสอบหรอือื่นๆ ที่ผา่นเกณฑ์ตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย กอ่นการเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์   

            ส าหรับนักศึกษาปรญิญาโท แผน ข  การผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นเงื่อนไข

ในการส าเร็จการศึกษา 

  ๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง จะก าหนดเงื่อนไข

ให้มีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศหรอืไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

  ๒๓.๓ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิล าเนามาจาก

ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถอืว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
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หากผู้เรียนชาวต่างประเทศรายใดที่เรยีนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีการท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่

เก่ียวข้องกับประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรูภ้าษาไทยเป็นเงื่อนไขของการผา่นภาษาต่างประเทศได้  

 ข้อ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ 

   (๑) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ

ยื่นค ารอ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

  (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนอย่างน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจ านวนนั้นให้มีกรรมการ ๑ คน ที่มา

จากสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอก

นั้น  

  (๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติด าเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑  สัปดาห์หลังวันสอบ 

                     ส าหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง โดยต้องยื่นค า

รอ้งขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบ

คร้ังแรก  

   ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็น

นักศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 

 ข้อ ๒๕  การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้ใน

แนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการน าเอาความรู้มา

แก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวิชา

บังคับโดยได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่ C  

   ๒๕.๑ การสอบประมวลความรู้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ส าหรับนักศึกษา

ปรญิญาโท แผน ก หรอืปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  

            ๒๕.๒ การสอบประมวลความรูใ้ห้ด าเนินการดังนี ้ 

   (๑) ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรกึษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก 

   (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย ๓ คน เป็น

คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  

    (๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ด าเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน

คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้รายงานผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังวันสอบ  

   ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผา่นให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ คร้ังโดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ 
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 ข้อ ๒๖ การท าวิทยานิพนธ์ หรอื การค้นควา้แบบอิสระให้มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปตามประกาศ

บัณฑติวิทยาลัย  

  ทั้งนี ้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกดิจากการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระให้

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้มีการท าความตกลง

กันเป็นลายลักษณอ์ักษร 

  ข้อ ๒๗  การพน้สภาพการเป็นนักศึกษา 

  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   (๔) ขาดคุณสมบัติของการเขา้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอ้หนึ่งข้อใดตามข้อ ๖    

  (๕) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้รักษาสถานภาพ

การศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

   (๖) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๑.๔ นับตั้งแต่วันเปิดภาค

การศึกษาแรก 

  (๗) เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาค

การศึกษาปกติ เป็นต้นไป  

  (๘) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับอนุมัติ

จากบัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๔ 

  (๙) เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

(๙.๑) ระดับปรญิญาโท  เมื่อศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา     

(๙.๒) ระดับปรญิญาเอก เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา    

   (๑๐) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสมยกเว้น

หลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (๑๑) เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู ้ตามข้อ ๒๕ 

   (๑๒) ไม่ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    (๑๓) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

   (๑๔) มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา  

 ข้อ ๒๘ การลา 

   ๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา

ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ช าระ

คา่ธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว 
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  ๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถอืว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี ้ขั้นตอนการยื่นใบลาออกให้เป็นไปตาม

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๙ การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

  ๒๙.๑ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ 

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว หรอืเป็นกรณีที่พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙)  และ (๑๑)  สามารถน ากระบวนวิชาเดิมที่เคยศึกษาไว้ไม่เกนิ 

๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้ในการศึกษาได้อีกตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

  ๒๙.๒ เมื่อต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒),(๓),(๕) 

และ (๑๒) อาจขอคนืสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้   ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

   ๒๙.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีก 

 ข้อ ๓๐ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปรญิญา  หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาต้องไปรายงานตัว

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที่ส านักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้ส่วนงานที่สังกัดทราบ โดยผ่านอาจารย์

ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก  

  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

   (๒) มีผลการศึกษาได้คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และ

คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่ ๓.๐๐ ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (๓) มีผลการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศโดยการสอบหรอืวิธีการอื่นๆ 

    (๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข และ

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่ก าหนดเงื่อนไขให้มีการสอบ

ประมวลความรู้ 

    (๕) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

    ทั้งนี ้ วิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอกจะต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ   

    (๖) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก๑   หรอื แผน ก แบบ ก๒ ผลงาน

วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(proceedings) โดยผลงานที่เผยแพรน่ั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา หรอืตรวจสอบ

ได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรอืมีการจดอนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร  
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    เว้นแต่ สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ อาจมีการน าผลงาน

วิทยานิพนธ์ออกเผยแพรต่่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการตีพิมพ์หรอืเสนอต่อ

ที่ประชุมวิชาการฯ    

   (๗) ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และ

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตร  

   (๘) การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา จะต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

   ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถก าหนดมาตรฐานวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยให้

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

    (๙) ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

    (๑๐) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๓๑ การอุทธรณ ์ 

   เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีค าสั่ง หรือมีค าวินิจฉัยในเรื่องใดอันเก่ียวกับข้อบังคับนี้ หาก

นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง หรอืค าวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้

รับทราบค าสั่งหรอืค าวินิจฉัยแล้วแต่กรณ ีและค าสั่งหรอืค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สิน้สุด 

 ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี ้ 

                     ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

  การใดที่มิได้ก าหนดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ ตามที่

ข้อบังคับก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับนี ้ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

    ประกาศ   ณ  วันที่     ๑๒      กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

     

                            (ลงนาม) เกษม  วัฒนชัย     

            (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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7. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 

    ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่     0009 /2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวชิา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 

และข้อ 14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยน

แผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอน

นักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนว

ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547  เรื่อง แนวปฏิบัติการ

เปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา

บัณฑติศึกษา  ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใชป้ระกาศนีแ้ทน 

 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปรญิญาโท  หรอืระหว่างแบบ  

1  และ  แบบ 2  ในหลักสูตรระดับปรญิญาเอก  โดยที่ 

        2.1 นักศึกษาผู้ที่ประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบือ้งต้นของผู้เข้าศึกษา

ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้า

ศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรอืแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

  2.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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  2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการ

ช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาค

พิเศษ หรอืหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

  2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการและน ามา

ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตร

นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลย

พินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า

คณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้

เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวิชา 

   การย้ายสาขาวิชา   หมายถงึ  การยา้ยสาขาวิชาในหลักสตูรระดับเดียวกันภายในคณะเดมิหรอื

ระหว่างคณะโดยที ่

   3.1 นักศึกษาที่ประสงคข์อย้ายสาขาวิชา  จะตอ้ง 

1)   มีคุณสมบัติตามทีส่าขาวชิาใหม่ก าหนดไว้ 

2)  มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาใน

หลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกวา่  2.75 

3)  มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาใน

หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกวา่  3.00   

       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี เฉพาะ วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิม

และสาขาวิชาใหม่ 

   3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญา

เอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม และประธาน

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่เพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติ   

   3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ 

คา่ธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

   3.4 การยา้ยสาขาวิชากรณอีืน่ๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุัติเป็นรายๆไป 

   3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทยีบโอนหน่วยกติ  มีเงือ่นไขดงันี้ 
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1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชา

เดียวกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิช า

ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้

ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนีก้ระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมี

ผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่  B  หรอือักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวน

วิชาเดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบาง

กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบ

โอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการ

พิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่ B หรอือักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา 

  การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ ยนหลักสูตรต่างระดับใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาโทเป็นระดับปรญิญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรอื

สาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียน

กระบวนวิชาต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  

12  หน่วยกิตและมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึน้ไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ า

คณะที่จะให้โอนและรับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อ

ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการ

เปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกติ  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกติ ของ

กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของ

หลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  

และบัณฑิตวิทยาลัย 

   4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาเอกเป็นระดับปรญิญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  หรอื 

สาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน 
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นักศึกษาปริญญาเอก อาจไดร้ับการพิจารณาให้โอนเป็นนกัศึกษาปริญญาโทได้หาก 

1)นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แตไ่ม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผา่น  

หรอื 

2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบตัิหรอืสอบไม่ผา่นการสอบประมวล

ความรูต้ามเงือ่นไขของหลักสตูรนั้น  หรอื 

3) นักศึกษาอาจจะไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตร ี 

อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับ

จากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่

ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาเอกเป็นระดับประกาศนียบตัรช้ันสูงในสาขาวชิาที่

สัมพันธ์กัน 

  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูง ใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

เดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ 

  4.4 การโอนนักศึกษาจากระดบัปรญิญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปรญิญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและ

สาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ 

  4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอดุมศึกษาอื่น 

   1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่  3.00 

   2)  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน  หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน 

(coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้

ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณา

จะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พิจารณา

เห็นชอบแล้ว     
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   3)  ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่าง

จากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและ

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

   4)  ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน

หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่

เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อย

กวา่ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับโอน 

5) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัย และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัว

นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคย

ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษามาแล้ว มีเงื่อนไขดังนี้ 

   5.1 ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตที่ได้

ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้

พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

   5.2  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกติได้ตามการพิจารณาของคณะที่รับโอน  

แต่ต้องไม่เกนิคร่ึงหนึ่งของจ านวนหนว่ยกติกระบวนวชิาในโครงสรา้งหลักสตูรของสาขาวชิาที่ไดร้ับการคัดเลือก

เข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว 

6.  การเทยีบโอนหน่วยกิตทีน่กัศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 

6.1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมา

เป็นหน่วยกติสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น

เป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พจิารณาเห็นชอบ 

6.2 คา่ล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดบั

ขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

คณะกรรมการ บัณฑติศึกษาประจ าคณะแล้ว 



106 
 

 

7.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าช้ันเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้แรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวันเข้าช้ันเรียน

ของภาคการศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้แรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในทุกกรณ ีใหใ้ช้รหัส 2 ตวัแรกตามปี

การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 
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