สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1: ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. กลุมหลักสูตร
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
4. วิชาเอก
5. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
6. รูปแบบของหลักสูตร
7. สถานภาพของหลักสูตรการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
8. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
9. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
10. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน
12. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
13. ผลกระทบ จากขอ 12.1 และ 12.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
14. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
8
8

หมวดที่ 2: ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3: ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

11
11
14
37
38
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หมวดที่ 4: ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา

40
42
48

หมวดที่ 5: หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

50
51
51

หมวดที่ 6: การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

54
54

หมวดที่ 7: การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 8: กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

60
60
60
60

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

61
66
67
80

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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5. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
7. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550
8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน
แผนการศึกษา การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน
หนวยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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94
110

132

135

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Agronomy
2. กลุมหลักสูตร

: วิชาการ

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
4. วิชาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร)
ปร.ด. (พืชไร)
Doctor of Philosophy (Agronomy)
Ph.D. (Agronomy)

-

5. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
แบบ 2.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

48
72
48
72

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6. รูปแบบของหลักสูตร
6.1 รูปแบบ
หลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.1
เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปและใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษา
หลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2
เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 5 ป และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา
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6.2 ภาษาที่ใช
 ภาษาไทย
 ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ ทุกวิชาสําหรับกรณีนักศึกษาตางชาติ
6.3 การรับเขาศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาตางชาติ
6.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอี่น
ชื่อสถาบัน ………………………………….ประเทศ ………………
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน
6.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญาของแตละสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญารวมกับ …………………………
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
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8. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2561
9. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)
 นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร
 อาจารย
 นักสงเสริมการเกษตร
 พนักงานหนวยงานเอกชน
10. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน
(ระบุตําแหนงวิชาการ)
ปที่สําเร็จการศึกษา
1. รศ.ดร.ชนากานต เทโบลต
- วท.ด. (พืชไร),มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
พรมอุทัย
2547
- วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542
2.รศ.ดร.ศันสนีย จําจด
- Ph.D. (Plant Breeding),
The University of Adelaide,
Australia, 1996
- วท.ม. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531
- วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526
3.อ.ดร.ตอนภา ผุสดี
- วท.ด.(พืชไร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552
- วท.ม.(ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2541
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เลขประจําตัวประชาชน
3-6011-01331-56-8

3-5091-00015-45-5

3-5001-00026-95-8

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก ......................................
12. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณการพัฒนาทางเศรษฐกิจของนานาชาติในปจจุบันนี้เปนแบบโลกาภิวัฒน
(Globolization) เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุณหภูมิ ชวงแสง
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอผลผลิตทางการเกษตร และทั่วโลกใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นเพื่อรับมือกับสถานการณจึงตองมีการพัฒนาทั้งทางปญญาความคิดและทางเทคโนโลยีอยาง
มากมายและรวดเร็วจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งเพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
12.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงของระบบห ว งโซ อาหาร ระบบสัง คมแบบโลกาภิ วัต น มี การผลิตพื ช พื ช ให
เหมาะสมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติรวมทั้งการผลิตเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
13. ผลกระทบจากขอ 12.1 และ 12.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
13.1. การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอื่นและมีความเปนสากล
สามารถเสริมสรางบัณฑิตที่มีภูมิปญญา และความรูที่ทันสมัยสามารถแลกเปลี่ยนไดกับนักวิจัยใน
ระดับตางๆ มีพัฒนาการและภูมิคุมกัน ดํารงตนในสังคมไดอยางมีคุณธรรม
13.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อใหหลักสูตรมี รูปแบบการเรีย นรูเ พื่อพัฒ นาบัณฑิตที่มีความเปน เลิศทางวิ ชาการ สามารถ
ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาด า นเกษตร เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี สํ า นึ ก ใน
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ดํารงตนในสังคมไดอยางมีธรรมาภิบาล
14. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
14.1. ความสัมพันธของกระบวนวิชาที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มีกระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไมเกิน 3 หนวยกิต
14.2 ความสัมพันธของกระบวนวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
14.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงประยุกตที่เชื่อมโยงมา
จากความรูพื้นฐานในดานชีววิทยา เคมี พันธุศาสตร เนนการวิจัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
พื ช ไร การศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย การควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โต และการใช ผ ลผลิ ต ของพื ช ไร โ ดยพั น ธุ ก รรม
สภาพแวดล อ ม และป จ จั ย ร ว มของพั น ธุ ก รรมและสภาพแวดล อ ม การจั ด การใช ท รั พ ยากรให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา
และวิจัยเปนองคความรูที่จะตอยอดไปถึงขั้นนวัตกรรมและมีการเผยแพรความกาวหนาทางวิชาการที่ไดรับ
มาตรฐานสากลอยางตอเนื่องโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมจรรยาบรรณควบคูกันไป
1.2 วัตถุประสงค เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
1. ความรู ความสามารถในระดับสูงในการวิจัยดานพืชศาสตรที่ทันสมัยขึ้น เพื่อใหมีทีมวิจัยที่เขมแข็ง
สามารถวางแผนและดํ า เนิ น งานวิจั ย หลั กในประเทศและตางประเทศ สามารถสรางนักวิจัย รุน ใหมที่มี
คุณภาพและแขงขันไดในระดับนานาชาติ สามารถสรางผลงานทางวิชาการที่มีความเปนสากล
2. คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ
ทางวิทยาการพืชไรที่มีความทันสมัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนใน
ระดับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อดํารงไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และกับชุมชนในระดับนานาชาติ
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องได
3. ป ญ ญา สามารถคิ ดอย า งมี วิ จ ารณญาณและอย างเปน ระบบ มีส ติสัมปชัญ ญะ สัมมาทิฎ ฐิ และ
สัมมาสมาธิ สามารถสืบคนรวบรวมศึกษาวิเคราะห
4. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ภาวะความเปนผูนําสูง สามารถบริหารและเปน
สมองที่มีประสิทธิภาพสูงขององคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. การวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันอยางแตกฉาน
สามารถแกปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือนําสถิติอันทันสมัยมาประยุกตใชสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

รวบรวมติดตามผลการประเมิน
 ระดับคะนนผลงานตีพิมพของ
QA ของหลักสูตรรวมทุก และดาน
นักศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหม
 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบรายป
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
 ระบบหนวยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน)
 มีภาคการศึกษาพิเศษ
 ไมมีภาคการศึกษาพิเศษ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค- ระบุรายละเอียด)
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 ระบบการศึกษาตลอดป
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ) .......................................................................
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ) .......................................................................
 ระบบหนวยการศึกษา (Module)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ) .......................................................................
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
1. เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทางดานเกษตรหรือชีววิทยา
3. คุณสมบัติอื่น ๆ มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.25 และมีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย
4. ผลการสอบผานภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยใหการรับรอง
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5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
สาขาวิชาพืชไร
หลักสูตร แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
1. เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือชีววิทยา
3. คุณสมบัติอื่น ๆ มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.5 หรือเกียรตินิยม และมีศักยภาพสูงในการ
ทํางานวิจัย
4. ผลการสอบผานภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยใหการรับรอง
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
สาขาวิชาพืชไร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นักศึกษาไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได (พิจารณา)
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล
ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับงานวิจัยโดยจัดใหมีการรวมกลุมอานบทความทางวิชาการ
เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
 อื่นๆ เชนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
2560
2561
ภาคการศึกษาที่
1 2 1 2
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับ
แบบ 1.1
2 - 2 แบบ 1.2
1 - 1 แบบ 2.1
1 - 1 แบบ 2.2
1 - 1 จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา
แบบ 1.1
- - - แบบ 1.2
- - - แบบ 2.1
- - - แบบ 2.2
- - - -

2562
1 2

2563
1 2

2564
1 2

2
1
1
1

-

2
1
1
1

-

2
1
1
1

-

-

2
1
-

-

2
1
-

-

2
1
1
1

2.6 งบประมาณตามแผน
1.รายงานขอมูลงบประมาณ 3 ป โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอ
แผนงาน

การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการแกสังคม

2560
งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
เงินรายได
84,207,100 16,891,640
23,890,600
7,201,210

งบประมาณ
แผนดิน
86,509,279
23,890,600

ปงบประมาณ
2561
งบประมาณ
เงินรายได
17,986,836
9,074,279

งบประมาณ
แผนดิน
88,780,716
23,890,600

2562
งบประมาณ
เงินรายได
18,158,139
9,160,700

3,900

17,851,600

3,900

14,449,050

3,900

14,586,660

-

339,700

-

383,775

-

387,430

250,200

716,610

250,200

787,805

250,200

795,307

บริหารมหาวิทยาลัย

29,984,000

10,841,410

30,874,118

9,964,311

31,790,940

10,059,209

รวม

138,335,800

53,842,170

141,528,097

52,646,055

144,716,356

53,147,446

การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนวิชาการ

รวมทั้งสิ้น

192,177,970

194,174,152
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197,863,802

2. คาใชจายตอหัว แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

108,240 บาท
143,840 บาท
100,920 บาท
134,240 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน
แผนการศึกษา การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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48
72
ไมนอยกวา 48
ไมนอยกวา 72

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
ก. ปริญญานิพนธ
48 หนวยกิต
353898 ดุษฎีนิพนธ
48 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธใน
การสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา
และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย
ไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ตอง
อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน
ดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและรวบรวมสง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V)
โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอ
โครงรางดุษฎีนิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการสอบ
แกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได
จ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารอง
ขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
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หลักสูตร แบบ 1.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
72 หนวยกิต
ก. ปริญญานิพนธ

72 หนวยกิต

353897 ดุษฎีนิพนธ
72 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธ
ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา
และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย
ไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง ทีอ่ ยูใ นฐานขอมูล
ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
อยางนอย 1 เรื่อง

3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และรวบรวมสงบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V)
โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์
เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการสอบ
แกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได
จ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารอง
ขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
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หลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
353891 สัมมนาพืชไร 1
1 หนวยกิต
353892 สัมมนาพืชไร 2
1 หนวยกิต
353893 สัมมนาพืชไร 3
1 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไรในแขนงที่ทําดุษฎีนิพนธ
หรือกระบวนวิชาพืชไรอื่นๆที่มีความสัมพันธกับแขนงวิชาที่ทําดุษฎีนิพนธ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3 หนวยกิต
353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทาง
3 หนวยกิต
เกษตร
353751 การปรับตัวของพืช
3 หนวยกิต
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
3 หนวยกิต
353782 สารเคมีกําจัดวัชพืช
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถามี)
ไมเกิน
3 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถามี)
ไมเกิน
3 หนวยกิต
ใหเลือกจากสาขาที่มีความสัมพันธกับสาขาวิชาพืชไร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. ปริญญานิพนธ
36 หนวยกิต
353899 ดุษฎีนิพนธ
36 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V)
โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธใน
การสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา
และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย
ไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ที่อยูในฐานขอมูล
ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวน
หนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและรวบรวมสง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอ
โครงรางดุษฎีนิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการสอบแก
ตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได
ฉ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารอง
ขอสอบตอบั ณฑิ ตวิทยาลั ยโดยผานความเห็น ชอบของอาจารยที่ป รึกษาทั่ว ไป หรืออาจารยที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาพืชไร (353)
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หลักสูตร แบบ 2.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
72 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชา
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
353891 สัมมนาพืชไร 1
1 หนวยกิต
353892 สัมมนาพืชไร 2
1 หนวยกิต
353893 สัมมนาพืชไร 3
1 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไรในแขนงที่ทําดุษฎีนิพนธ
หรือกระบวนวิชาพืชไรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับแขนงวิชาที่ทํา
ดุษฎีนิพนธโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3 หนวยกิต
353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทาง
3 หนวยกิต
เกษตร
353751 การปรับตัวของพืช
3 หนวยกิต
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
3 หนวยกิต
353782 สารเคมีกําจัดวัชพืช
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
ใหเลือกจากสาขาที่มีความสัมพันธกับสาขาวิชาพืชไร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. ปริญญานิพนธ
48 หนวยกิต
353898 ดุษฎีนิพนธ
48 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V)
โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธ
ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา
และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย
ไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ตอง
อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน
ดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและ
รวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์
เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการสอบแก
ตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได
ฉ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารอง
ขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาพืชไร (353)
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Type 1.1 : Student with Master’s Degree
Total credit
48 credits
A. Thesis
48 credits
353898 Dissertation
48 credits
B. Academic activities
1. A student has to organize seminar and present paper in English on the
topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at
least 3 semesters and students have to attend seminar every semester
that the course is offered.
2. Dissertation or part of the dissertation has been published or accepted
for publication at least two articles in the international journal and at
least one of the published article is in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web
of Science database and at least one article on dissertation or part of the
dissertation has been presented in the international conference
recognized in the field
3. A student has to report dissertation progression to the Graduate School
every semesters which approved by the Chairman of the Graduate Study
Committee.
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement - a foreign language
2. Program requirement A student has to enroll in a course 353701 as
a Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation
D. Qualifying Examination
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her
ability before presenting a dissertation proposal.
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following
regular semester.
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies
with the approval of the Graduate Program Administrative Committee.
E. Comprehensive Examination
A student must submit a request to take a comprehensive after three
semesters and take the examination as set by the advisory committee.
A student may take a reexamination only once.
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Type 1.2 : Student with Bachelor’s Degree
Total credit
72 credits
A. Thesis
72 credits
353897 Dissertation
72 credits
B. Academic Activities
1. A student has to organize seminar and present paper in English on the
topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at
least 3 semesters and students have to attend seminar every semester
that the course is offered.
2. Dissertation or part of the dissertation has been published or accepted
for publication at least two articles in the international journal and at
least one of the published article is in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web
of Science database and at least one article on dissertation or part of the
dissertation has been presented in the international conference
recognized in the field.
3. A student has to report dissertation progression to the Graduate School
every semesters which approved by the Chairman of the Graduate
Study Committee.
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement
- a foreign language
2. Program requirement – a student has to enroll in a course AGRO 701 as a
Visitor (V) , do not count as the accumulated credit for graduation
D. Qualifying Examination
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her
ability before presenting a dissertation proposal.
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following
regular semester.
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies
with the approval of the Graduate Program Administrative Committee.
E. Comprehensive Examination
A student must submit a request to take a comprehensive after three
semesters and take the examination as set by the advisory committee. A
student may take a reexamination only once.
22

Type 2.1 : For student with Master’s Degree
Total credit
a minimum of
48
credits
A. Course work
a minimum of
12
credits
1. Graduate Courses
a minimum of
12
credits
1.1 Field of concentration courses a minimum of
9
credits
1.1.1 Required courses
3
credits
353891 Seminar in Agronomy 1
1
credit
353892 Seminar in Agronomy 2
1
credit
353893 Seminar in Agronomy 3
1
credit
1.1.2 Elective courses
a minimum of
6
credits
student may select any agronomy courses
with approval of the advisory committee, or from the following
353711 Physiology of Crop Production
3
credits
353741 Experimental Design and Analysis
3
credits
in Agriculture
353751 Crop Adaptation
3 credits
353761 Seed Physiology
3 credits
353782 Herbicides
3 credits
1.2 Other courses (if any)
a maximum of
3 credits
1.2.1 Required courses
credits
1.2.2 Elective courses (if any) a maximum of
3 credits
2. Advanced Undergraduate Courses
none
B. Thesis
353899 Dissertation
36 credits
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement
- a foreign language
2. Program requirement - a student has to enroll in a course 353701 as a
Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation
D. Academic activities
1. A student has to organize seminar and present paper in English on the
topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at
least 3 semesters and students have to attend seminar every semester
that the course is offered.
23

2. Dissertation or part of the dissertation has been published or accepted
for publication at least one article in the international journal in ISI,
Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database and at least one article
on dissertation or part of the dissertation has been presented in the
international conference recognized in the field.
3. A student has to report dissertation progression to the Graduate School
every semesters which approved by the Chairman of the Graduate
Study Committee.
E. Qualifying Examination
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her
ability before presenting a dissertation proposal.
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following
regular semester.
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies
with the approval of the Graduate Program Administrative Committee.
F. Comprehensive Examination
A student must submit a request to take a comprehensive after three
semesters and take the examination as set by the advisory committee.
A student may take a reexamination only once.
Note : Courses in the field of concentration are AGRONOMY (353)
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Type 2.2 : For student with Bachelor’s Degree
Total credit
a minimum of 72 credits
A. Coursework
a minimum of
24 credits
1. Graduate Courses
a minimum of
9 credits
1.1 Field of concentration courses a minimum of
3 credits
1.1.1 Required courses
3 credits
353891 Seminar in Agronomy 1
1 credit
353892 Seminar in Agronomy 2
1 credit
353893 Seminar in Agronomy 3
1 credit
1.1.2 Elective courses
a minimum of
6 credits
As student may select any agronomy courses
with approval of the advisory committee, or from the following
353711 Physiology of Crop Production
3 credits
353741 Experimental Design and
3 credits
Analysis in Agriculture
353751 Crop Adaptation
3 credits
353761 Seed Physiology
3 credits
353782 Herbicides
3 credits
1.2 Other courses
a minimum of 15 credits
1.2.1 Required courses
credits
1.2.2 Elective courses
a minimum of 15 credits
2. Advanced Undergraduate Courses
none
B. Thesis
353898 Dissertation
48 credits
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement - a foreign language
2. Program requirement- a student has to enroll in a course 353701
as Visiting (V) , do not count as the accumulated credit for graduation
D. Academic activities
1. A student has to organize seminar and present paper in English on the
topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at
least 3 semesters and students have to attend seminar every semester
that the course is offered.
25

2. Dissertation or part of the dissertation has been published or accepted
for publication at least two articles in the international journal and at
least one of the published article is in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web
of Science database and at least one article on dissertation or part of the
dissertation has been presented in the international conference
recognized in the field
3. A student has to report dissertation progression to the Graduate School
every Semesters which approved by the Chairman of the Graduate
Study Committee.
E. Qualifying Examination
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her
ability before presenting a dissertation proposal.
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following
regular semester.
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies
with the approval of the Graduate Program Administrative Committee.
F. Comprehensive Examination
A student must submit a request to take a comprehensive after three
semesters and take the examination as set by the advisory committee.
A student may take a reexamination only once.
Note : Courses in the field of concentration are AGRONOMY (353)
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3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
353891 สัมมนาพืชไร 1
(Seminar 1)

1(1-0-2)

353892 สัมมนาพืชไร 2
(Seminar 2)

1(1-0-2)

353893 สัมมนาพืชไร 3
(Seminar 3)

1(1-0-2)

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช
(Physiology of Crop Production)

3(3-0-6)

353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางเกษตร
(Experimental Design and Analysis in Agriculture)

3(3-0-6)

353751 การปรับตัวของพืช
(Crop Adaptation)

3(3-0-6)

353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
(Seed Physiology)

3(3-0-6)

353782 สารเคมีกําจัดวัชพืช
(Herbicides)

3(3-0-6)

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
(ถามี) โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษา
(4) หมวดวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
(Communication in Agricultural Science)
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1(1-0-2)

(5) หมวดปริญญานิพนธ
353897 ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

72 หนวยกิต

353898

ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

48 หนวยกิต

353899

ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

36 หนวยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะและภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลขหลักรอย แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เลขหลักสิบ แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
0
หมายถึง
หมวดวิชาทั่วไป
1,2,3
หมายถึง
หมวดสรีรวิทยา
4,5
หมายถึง
หมวดปรับปรุงพันธุ
6,7
หมายถึง
หมวดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและหัวขอเลือกสรรทางพืชไร
8
หมายถึง
หมวดวัชพืช
9
หมายถึง
หมวดสัมมนา ปญหาพิเศษการวิจัย, ดุษฎีนิพนธ
4. เลขหลักหนวย แสดงถึง อนุกรมของหมวดหมูของวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัย
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
353898

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ

หนวยกิต
9

เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ

-

รวม

9

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
การเผยแพรขาวสารทาง
วิทยาศาสตรเกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)
รวม

หนวยกิต
9

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
12

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

หนวยกิต
9

353898
353701

รวม

9

-

9

ปที่ 3
353898

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
สอบประมวลความรู
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
9

9

353898

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
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12

3.1.4.2 แบบ 1.2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการมหาวิทยาลัย

หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ดุษฎีนิพนธ

สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
เขารวมสัมมนา
รวม

หนวยกิต
8

เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ

-

รวม

8

ปที่ 2
353897

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม

หนวยกิต
8

8

ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
353701 การเผยแพรขาวสารทาง
วิทยาศาสตรเกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)
รวม

หนวยกิต
8

ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
8

ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

หนวยกิต
8

-

8

ปที่ 3
353897

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
8
8

8

ปที่ 4
353897

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
8

8
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รวม

8

ปที่ 5
353897

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
สอบประมวลความรู
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
8

8

ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต
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หนวยกิต
8

8

3.1.4.3 แบบ 2.1
ปที่ 1
353…
353...

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ

รวม

หนวยกิต
3
3

6

ภาคการศึกษาที่ 2
353….. วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
353891 สัมมนาพืชไร 1
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนา
รวม

หนวยกิต
3
1

4

ปที่ 2
353899
353892

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
สัมมนาพืชไร 2
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม

หนวยกิต
9
1

353899
353893
353701

10

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
สัมมนาพืชไร 3
การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตร
เกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
9
1

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
9

10

ปที่ 3
353899

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
สอบประมวลความรู
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
9

353899

9

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต

32

9

3.1.4.4 แบบ 2.2
ปที่ 1
353…
353…

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ

รวม

หนวยกิต
3
3
3

9

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
สอบวัดคุณสมบัติ
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
รวม

หนวยกิต
3
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาพืชไร 2
ดุษฎีนิพนธ
การเผยแพรขาวสารทาง
วิทยาศาสตรเกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
1
6
-

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

หนวยกิต
6

รวม

6

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
6

9

ปที่ 2
353891
353898

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาพืชไร 1
ดุษฎีนิพนธ
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ

เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
1
6
3

353892
353898
353701

10

7

ปที่ 3
353893
353898

ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาพืชไร 3
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
1
6

353898

7
ปที่ 4

353898

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
6

353898

6
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6

ปที่ 5
353898

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
สอบประมวลความรู
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
6
353898

6

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต
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หนวยกิต
6

6

3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไวในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตร / อาจารยประจํา
ที่

ชื่อนามสกุล-

1 รศ.ดร.ชนากานต เทโบลต
พรมอุทัย *
(3-6011-01331-56-8)

2 รศ.ดร.ศันสนีย จําจด *
(3-5091-00015-45-5)

3 อ.ดร.ตอนภา ผุสดี *
(3-5001-00026-95-5)

4 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค
(3-5099-00587-76-6)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา

- วท.ด. (พืชไร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
- วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542
- Ph.D. (Plant Breeding), The
University of Adelaide, 1996
- วท.ม. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531
- วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526
- วท.ด. (พืชไร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552
- วท.ม. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545
- วท.บ. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541
- Dr.Sc.agr. (Agricultural
Science), Georg-August
University of Goettingen,
Germany, 2007
- วท.ม. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2540
- วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535
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ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห
ปจจุบนั
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี
บศ.
8
15
8
18

จํานวนผลงาน
วิชาการรวม
(ผลงานในระยะ 5 ป
ลาสุด)
47(40)

7

18

7

18

70(24)

6

12

6

15

9(7)

14

3

14

6

21(12)

ที่

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อนามสกุล-

5 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
(3-5099-00148-76-2)

6 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ
(3-5699-00232-23-2)

หมายเหตุ

-Ph.D. (Crop Ecology),
University of California, Davis,
USA.,1990
-M.S. (Agronomy),
University of California, Davis,
USA., 1988
- วท,(บ.(เกษตรศาสตร.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม2520 ,
- Dr.Sc.agr. (Agriculture
Chemistry), Georg Augus
University of Goettingen,
Germany, 2005
- วท.ม. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538
- วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห
ปจจุบนั
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี
บศ.
3
15
3
15

6

1. * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารยลําดับที่ 1-6 คือ อาจารยประจําหลักสูตร
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6

6

6

จํานวนผลงาน
วิชาการรวม
(ผลงานในระยะ 5 ป
ลาสุด)
65(11)

30(10)

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ดร.จรรยา มณีโชติ

คุณวุฒิ
Ph.D. (weed science), The
University of Adelaide,
Australia, 1995

สังกัด
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3

ดร.ธัญญา คันธา

บริษัท เค ดับบลิว เอส ซีดส (ไทยแลนด) จํากัด

5

ศ.ดร.จักรี เสนทอง

6

ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เบญจวรรณ
ฤกษเกษม

7

รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป

9

รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ

11

Associate Professor
Dr. Bernard Dell

Ph.D. (plant breeding),
Oklahoma State University,
USA., 1985
Ph.D.(Agronomy), University of
Florida, USA., 1979
Ph.D.(Crop Nutrition), University
of Western Australia, Australia,
1977
Dr.Agr.(Seed Technology),
University of Kiel, Germany,
1986
Dr.Agr.(Weed Science),
University of Giessen, Germany,
1985
Ph.D.(Crop Nutrition) University
of Western Australia, Australia,
1976

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
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คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เกษียณ)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เกษียณ)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เกษียณ)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เกษียณ)
Murdoch University

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนโครงงานหรืองานวิจัยขั้นสูงที่มสี มมุติฐาน การวางแผนงาน และดําเนินงานวิจัยอยางถูกตอง
ตามหลักวิชา เพื่อสรางปรัชญาดานพืชศาสตรที่ทันสมัย ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ และมี
ความเปนสากล
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ผลงานวิจัยที่ไดนั้นเปนปรัชญาใหมที่ทันสมัยทางดานวิทยาการพืชไร สามารถวิเคราะหปญหาในเชิง
ปรัชญาทางวิทยาศาสตรเกษตรได และสามารถเผยแพรปรัชญานั้นสูนักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได
ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ เปนนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เคารพในสิทธิทางปญญา ไมลวงละเมิดผลงานทางวิชาการของผูอื่น มีความเสียสละ มีจิตสํานึกตอ
สังคมและประโยชนสวนรวม มีภาวะการเปนผูนําที่ดีและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ
เปนนักศึกษาที่มีความรูความสามารถในศาสตรของวิทยาศาสตรเกษตรสาขาพืชไร โดยเนนที่ความรู
ความสามารถในระดับนานาชาติ มีความทันสมัยกาวทันวิทยาการตางๆในระดับสากล เปนนักศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางานวิจัยระดับสากล สามารถวางแผนการทดลอง และกําหนดปจจัยใน
การศึกษาไดอยางถูกตอง สามารถนําแผนการทดลองไปใชในการปฏิบัติงานจริงทั้งในภาคสนามและ
ในหองปฏิบัติการ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหผลการทดลองที่ไดมาโดยใชสถิติที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูง
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 แบบ 1.1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 3
5.3.2 แบบ 1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 5
5.3.3 แบบ 2.1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 3
5.3.4 แบบ 2.2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปที่ 5
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5.4 จํานวนหนวยกิต
แบบ 1.1 จํานวน 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 จํานวน 72 หนวยกิต
แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกิต
แบบ 2.2 จํานวน 48 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรู และความสนใจของตนเองในปญหาตาง ๆ ดานการผลิต
พืชไร สําหรับผูที่มีความสนใจเฉพาะงานดานสรีรวิทยาผลิตพืชไร การปรับปรุงพันธุพืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพ สืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่
สนใจรวมทั้งปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธถึงการวางแผนการทดลองเพื่อใหสามารถ
ตอบโจทยปญหาไดอยางครบถวน ขั้นตอนการดําเนินการ การวิเคราะหผลวิจัย เพื่อใหมีความ
สมบูรณตามหลักวิชาการวิทยาศาสตรเกษตรสมัยใหม และนําเสนอหัวขอ/โครงรางงานวิจัยเพื่อ
ดุษฎีนิพนธที่สอดคลองกับปญหาและความสนใจตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
และกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของคณะ เมื่อดําเนินการทําวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณตามหัวขอ/
โครงรางแลวก็จะทําการสอบปกปองดุษฎีนิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาจะเปนผูประเมินความเหมาะสม
ทันสมัย และมีความสมบูรณในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของโครงรางงานวิจัยเพื่อ
ดุษฎีนิพนธแตละโครงราง กอนที่จะนําเสนอตอกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตรตอไป
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา(ไมเกิน 3 คุณลักษณะ)
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. เปนนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
1. มีการสอดแทรกหัวขอคุณธรรม จริยธรรม ในระหวาง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เคารพในสิทธิทาง
กระบวนการเรียนการสอนของแตละรายวิชา
ปญญา ไมลวงละเมิดผลงานทางวิชาการของผูอื่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนวิชาบังคับ 353701 ที่มี
มีความเสียสละ มีจิตสํานึกตอสังคมและประโยชน
เนื้อหาการเรียนการสอนเปนเรื่องใหญในหัวขอ
สวนรวม มีภาวะการเปนผูนําที่ดีและยอมรับฟง
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพซึ่งนักศึกษาทุกคน
ความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ
จะตองผานการเรียนการสอนในกระบวนวิชาดังกลาว
2. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดแสดงความเห็นรวมกัน
วิพากษวิจารณผลงานการวิจัยของผูอื่น เชน ในการ
ประชุมรายงานความกาวหนาของงานวิจัยของ
นักศึกษาภายในสาขา ซึ่งจะทําใหนักศึกษาไดฝก
แสดงผลงานของตนเอง และวิพากษวิจารณผลงานของ
ผูอื่น ซึ่งจะทําใหนักศึกษาฝกการเปนผูนํา และการ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นในขณะเดียวกัน
3. กระตุนใหนักศึกษามีความรักและสามัคคีกันจากการ
จัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การระดมสมองและ
แรงงานในการชวยงานวิจัยผูอื่น ในกรณีที่มีความ
ตองการแรงงานจํานวนมาก เชน กิจกรรมปลูกขาว/
ขาวโพด/ถั่วเหลือง เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นขณะทํางานรวมกับผูอื่น รวมทั้งกิจกรรม
สวนรวมอื่นๆ อาทิ พิธีไหวครู รับนองขึ้นดอย และ
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
2. เปนนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถในศาสตร 1. เนนการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีความรู ความ
ของวิทยาศาสตรเกษตร สาขาพืชไร โดยเนนที่
เขาใจในศาสตรของแตละกระบวนวิชาในสาขาพืชไร
ความรูความสามารถในระดับนานาชาติ มีความ
ครบทุกหมวดหมูอยางถองแท
ทันสมัย กาวทันวิทยาการตางๆ ในระดับสากล
2. ในกระบวนวิชาดุษฎีนิพนธ (353897, 353898,
353899) ไดมีการเรียนการสอนที่เนนเรื่อง
กระบวนการในการทํางานวิจัยโดยการรายงานที่เปน
สากลสามารถตรวจสอบได
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกระบวนวิชาเรียน 353701 ที่มีการสอนเรื่องการ
เขียนบทความวิชาการและฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งการใช
สื่อและฐานขอมูลทางวิชาการที่เปนปจจุบันและ
ทันสมัย เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาระดับมาตรฐานของ
การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนําไปใชไดจริงในการ
เขียนผลงานวิชาการเพื่อการสําเร็จการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพตอไป

3. เปนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางาน
1. ในวิชาดุษฎีนิพนธ (353897, 353898, 353899) มี
วิจัยระดับสากล สามารถวางแผนการทดลอง และ เนื้อหาการเรียนการสอนที่มีหลักการในการทํางานวิจัย
กําหนดปจจัยในการศึกษาไดอยางถูกตอง
ตั้งแตการวิเคราะหโจทยปญหาการวิจัย การวางแผน
สามารถนําแผนการทดลองไปใชในการปฏิบัติงาน
การทดลองที่จะสามารถตอบโจทยวิจัยและนํามาซึ่งผล
จริงทั้งในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ มีความ
การทดลองที่จะสามารถวิเคราะหและสรุปผลไดจริง
เชี่ยวชาญในการวิเคราะหผลการทดลองที่ไดมา 2. มีกระบวนวิชา 353741 ในหลักสูตรที่จะสงเสริมให
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือสถิติในการ
โดยใชสถิติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง
วิเคราะหผลการทดลองที่ไดมาจากการทําวิจัยไดอยาง
แมนยําและมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณจริงทั้ง
ในภาคสนามและหองปฏิบัติการตามสัดสวนของหัวขอ
ดุษฎีนิพนธ เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในทุกแขนงที่จะ
ทําใหนักศึกษาสามารถนําประสบการณดังกลาวใชได
ในอนาคต
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริตมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเกษตร และเคารพในสิทธิทางปญญา
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร
และสังคมมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม ตอสาธารณประโยชนและตอประเทศชาติเปนสําคัญ
3. มีภาวะความเปนผูนํา และสามารถปรับตัวเปนผูตามที่ดีได สามารถทํางานเปนทีมรวมกับ
ผูอื่นได และสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงและบรรเทาสถานการณ รวมถึงสามารถแกไข
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได
4. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมทางดานคุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตยในวิชาชีพ เปนบุคลาการทางการเกษตรที่มีคุณคา มีความรับผิดชอบ
โดยเชิญวิทยากรตนแบบมาฝกอบรมหรือบรรยายพิเศษ
2. กระตุนใหตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร การ
เคารพสิทธิทางปญหาของผูอื่น โดยเปดโอกาสใหรวมกิจกรรมทางวิชาการหรือลงเรียน
ในกระบวนวิชาสัมมนาขั้นสูงของสาขาวิชาพืชไร ใหโอกาสไดรับรูเหตุการณ/
สถานการณ/ปญหาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพทางเกษตร ใหโอกาสใน
การไตรตรอง คิดพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมเพื่อรวมแสวงหาทางออกที่
ดีในการแกไขปญหา
3. กระตุนใหนักศึกษาไดเขารวมงานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
นอกเหนือจากทางดานวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย เชน
พิธีไหวครู งานทําบุญ วันสถาปนาคณะ งานรับนองขึ้นดอย ฯลฯ เปนตน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการประเมินผลการจัดอบรมหรือบรรยายพิเศษดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร
2. มีการประเมินผลการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการ หรือจากการลงเรียนในกระบวนวิชาสัมมนาขั้นสูงของสาขาวิชาพืชไร
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมในการสํารวจเพื่อเก็บขอมูลตางๆ โดยมีการแบง
หนาที่ เชน หัวหนากลุม รองหัวหนา เลขานุการกลุม และอื่นๆ เพื่อฝกการปฏิบัติตนใน
สภาวะความเปนผูนํา และความเคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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4. มีการประเมินผลการฝกบรรยายในเชิงวิทยาศาสตรโดยนักศึกษาที่สนใจสามารถเขารวม
ควบคุมภาคปฏิบัติการของวิชาเรียนในระดับปริญญาตรี
5. มีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดานการเกษตรกับชุมชนตามโครงการวิจัยของ
อาจารยที่ปรึกษาหรือตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในระดับสูงเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญที่ไดศึกษาหรือเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. มีความเปนเลิศในการวางแผนการวิจัย สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกต
ความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา สามารถตอยอดความรู
หรือสรางสรรคความรูสมัยใหมอันเปนประโยชนทางดานวิชาการเกษตรไทย
3. เปนนักวิจัยรุนใหมที่มีการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ศึกษาคนควาทางพืชศาสตรที่ทันสมัย
เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น สามารถจัดการแกไขปญหาหรือ
สรางแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อปองกันปญหาที่เกิดขึ้นได
4. สามารถบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรเกษตรกับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. เปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนและฝกการวางแผนการวิจัย ศึกษาคนควาทางดานพืช
ศาสตร การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติในระดับสูง (กระบวนวิชา 353741) ซึ่ง
จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรู การประยุกตใช เพื่อตอยอดความรูหรือ
สรางสรรคความรูสมัยใหมทางวิทยาศาสตรเกษตร
2. จัดใหนักศึกษามีการฝกเขียนบทความทางวิชาการดานวิทยาศาสตรเกษตร เพื่อเผยแพร
(กระบวนวิชา 353701) โดยเนนใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ
3. เพื่อความสมบูรณของปริญญาตองนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือตีพิมพผลงานใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติที่สาขาวิชายอมรับ
4. กระตุนใหมีแปลงทดลองของงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธในแหลงปลูกพืชนั้นๆ หรือใน
แปลงปลูกของเกษตรกร
5. สนับสนุนใหนักศึกษาใชหองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเพื่อการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ
สูงตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนใหใชหองสมุดและหองสารสนเทศที่มีความพรอม
สูง มีประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลงานวิจัย
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. นักศึกษาควรมีความพรอมที่จะเสนอขอสอบความพรอมของการศึกษา (Qualifying
Examination) ภายในภาคเรียนที่ 2 ของการศึกษา
2. นักศึกษาควรนําเสนอแบบรางงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการบัณฑิตประจํา
สาขาวิชาไดภายในภาคเรียนที่ 4 ของการศึกษา
3. มีการสงรายงานการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาหลักอยางสม่ําเสมอ
4. นักศึกษามีการคนควา ตรวจสอบความกาวหนาของขอมูลทางวิชาการเกษตรศาสตรและ
สาขาวิทยาศาสตรอื่นที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ สามารถดําเนินการทดลองของงานวิจัย
เพื่อดุษฎีนิพนธดวยตนเอง อยางเขาใจในปญหาและถูกตองตามหลักวิชาทางวิทยาศาสตร
เกษตร มีการประยุกตการตรวจคนโดยเทคโนโนยีใหม เพื่อใหไดผลการทดลองที่เปนองค
ความรูใหมมีความทันสมัยในวงการวิชาการเกษตรสากล
5. นักศึกษาสามารถวิเคราะหผลการทดลองของงานวิจัยไดอยางถูกตอง รวบรวมเขียนเปน
บทความทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ สามารถนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และ/หรือ
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับของบัณฑิตวิทยาลัย
6. นักศึกษามีความรอบรูในสาขาวิชาพืชไรอยางกาวหนาสามารถผานการประเมินของ
คณะกรรมการสอบประเมินความรู (Comprehensive examination) และวิทยานิพนธ
มีเนื้อหาที่เปนปรัชญาใหมทางวิชาการเกษตรและทันสมัยในระดับสากล รวมทั้งเปน
ประโยชนตอการเกษตรกรรมของไทย และผานการประเมินจากคณะกรรมการ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบมีสติสัมปชัญญะ สัมมาทิฎฐิ และสัมมาสมาธิ
มีวิจารณญาณในการไตรตรอง
2. สามารถสืบคนรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาเพื่อใชในการแกไขปญหา
ตางๆ ทางการเกษตรทางพืชศาสตรไดอยางสรางสรรค
3. สามารถประยุกตความรูที่ไดศึกษาเพื่อแกไขปญหาไดเหมาะสม มีทักษะในการครองงาน
และครองตนอยางมีสัมมาปฏิบัติ และเปนสัมมาชีพดํารงตนในทางที่เปนประโยชนเพื่อ
พัฒนาการเกษตรไทย
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. สนับสนุนใหนักศึกษาใชความรูมาประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีใหมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางปญหา สนับสนุนใหมีระบบการคิด พิจารณาแบบมีขั้นตอน โดยใชปญหาใน
การเกษตรปจจุบันเปนแบบฝกหัดใหนักศึกษาสืบคนหามูลเหตุดวยตนเอง ไมวาจะเปน
การสืบคนขอมูลจากพื้นที่ทดลอง จากเกษตรกร จากชุมชน หรือการสืบคนขอมูลจาก
บทความทางวิชาการวิทยาศาสตรเกษตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการอันเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล เพื่อสรางสมมติฐานสําหรับการวิเคราะหอยางมีตรรกะ ไดประยุกตใช
ทฤษฏีที่เรียนรูจากวิชาตาง ๆ เปนทักษะในการวิเคราะหสมมติฐานดังกลาว
2. สนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมในหองปฏิบัติการซึ่ง
ดูแลโดยบุคลาการผูเชี่ยวชาญของสาขาวิชาที่ควบคุมดูแลใหคําปรึกษาในการใช
เครื่องมืออยางใกลชิด
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. นักศึกษาสามารถวางแผนงานวิจัยจากปญหาปจจุบันทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับความ
สนใจของตน รวมทั้งมีสมมุติฐานที่วิทยาศาสตรขั้นสูง สามารถสรางปรัชญาทาง
การเกษตรไดในระดับสากล
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหและแกไขโจทยปญหาไดอยางถูกหลักวิชาการ รวมทั้งมีการ
นําเสนอผลการวิจัยไดในระดับนานาชาติอยางทันสมัย สามารถประยุกตเทดโนโลยีใหม
ในการนําเสนอ
3. มีการอภิปรายถกเถียงระหวางนักศึกษาดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยในการ
แกปญหารวมกันอยางกวางขวางและสรางสรรค โดยอาจารยผูควบคุมเปนผูนําการ
อภิปราย
4. ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่
ทันสมัย หรือประเมินผลการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเกษตรโดยบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญของสาขาวิชาที่ดูแลใหขอแนะนําการปฏิบัติการของนักศึกษา หรือประเมิน
ประสิทธิผลการใชเครื่องมือ หองปฏิบัติการของนักศึกษาจากผลงานวิจัยหรือ
ดุษฎีนิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. สามารถใชความรูในวิชาการเกษตรขั้นสูง มีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพื่อ
แกไขปญหาทางการเกษตรกับนักวิชาการในประเทศและตางประเทศ
3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพเกษตรขั้นสูงอยาง
ตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มีการสรางกลุมวิจัยเพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกลุมตามความสนใจ เชนกลุมวิจัยทางดาน
สรีระวิทยาและการผลิตพืชไร ดานปรับปรุงพันธุพืชไร ดานวิทยาศาสตรเมล็ดพันธุ และ
ดานวัชพืชศาสตร เปนตน
2. กระตุนใหนักศึกษาในแตละกลุมไดฝกสืบคนปญหาดานพืชไรจากการลงสืบคนในพื้นที่
ปลูกจริง
3. สรางความรวมมือทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
บุคลากร และนักศึกษารวมกัน
4.มีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา 353891, 353892 และ 353893
โดยใชสื่อเปนภาษาอังกฤษ
5. กระตุนใหเขารวม และ/หรือ มีการนําเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษาปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.4.3 กลยุ ทธ การประเมิ น ผลการเรี ยนรูดา นทักษะความสัมพัน ธร ะหวา งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1. มีโครงรางงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธที่วางแผนงานอันสื่อถึงการสรางปรัชญาเพื่อ
พัฒนาการเกษตรปจจุบัน และมีความเปนสากล
2. มีงานวิจัยของคณาจารยที่มีบูรณาการกับชุมชนเกษตร และนักศึกษาสามารถรวม
วิเคราะหปญหากับชุมชน
3. มีสัญญาความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ
4. นักศึกษาสามารถผานการประเมิน (ระดับเกรด S) ในการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชา
สัมมนาเปนภาษาอังกฤษ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางแตกฉาน
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2. สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติอันทันสมัยมา
ประยุกตใชในการแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพมีความแตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถสื่อสารทั้งปากเปลาและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เป ด โอกาสให นั ก ศึ กษาเรีย นกระบวนวิช า 353701 การเขีย นบทความสื่อ สารทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยของตนเอง
ซึ่ งจะสอดแทรกเครื่อ งมือและเทคโนโลยีส มัย ใหมในการเขี ย นบทความใหมี ความ
ทันสมัย นาสนใจ และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2. จัดการฝกอบรมพิเศษการใชสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูการสืบคน
ข อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร เช น End-note, E-data base และ Program Statistics
Analysis เปนตน
3. สนับสนุนใหนักศึกษาใชบริการหองสารสนเทศที่มีเครื่องมือ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยและพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา
4. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม และ/หรือ นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการที่
อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตรจากบางสวนของผลงานวิจัยเพื่อดุษฎี
นิพนธ เปนที่ยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการที่บัณทิตวิทยาลัยยอมรับ
2. และ/หรือ สามารถสรางและเรียบเรียงผลงานวิจัยเปนสํานวนแผนภาพ (Power point)
นําเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
3. มีเนื้อหาดุษฎีนิพนธเปนปรัชญาทางวิทยาศาสตรเกษตรที่ทันสมัยเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการเกษตรกรรมพืชไรในระดับสากล และผานการประเมิน (ระดับเกรด S) จาก
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช
353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางเกษตร
353751 การปรับตัวของพืช
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
353782 สารเคมีกําจัดวัชพืช
353891 สัมมนาพืชไร 1
353892 สัมมนาพืชไร 2
353893 สัมมนาพืชไร 3
353897 ดุษฎีนิพนธ
353898 ดุษฎีนิพนธ
353899 ดุษฎีนิพนธ

 ความรับผิดชอบหลัก
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1.2

















1.3




ความรู

1.4
















 ความรับผิดชอบรอง
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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4.3

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรมจริยธรรม
(1.1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร และเคารพในสิทธิทาง
ปญญา
(1.2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคมมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม ตอ
สาธารณประโยชนและตอประเทศชาติเปนสําคัญ
(1.3) มีภาวะความเปนผูนํา และสามารถปรับตัวเปนผูตามที่ดีได สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได และสามารถแกไขปญหา
ขอขัดแยงและบรรเทาสถานการณ รวมถึงสามารถแกไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นได
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ความรู
(2.1) มีความรูค วามเขาใจ และมีความสามารถในระดับสูงเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญที่ไดศึกษา หรือเปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
(2.2) มีความเปนเลิศในการวางแผนการวิจัย สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกปญหา สามารถตอยอดความรู หรือสรางสรรคความรูสมัยใหมอันเปนประโยชนทางดานวิชาการเกษตรไทย
(2.3) เปนนักวิจัยรุนใหมทมี่ ีการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
ใหม ๆ ศึกษาคนควาทางพืชศาสตรที่ทันสมัย เพื่อใหเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น สามารถจัดการแกไขปญหาหรือ
สรางแนวทางปฏิบัติทดี่ ีเพื่อปองกันปญหาที่เกิดขึ้นได
(2.4) สามารถบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรเกษตรกับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(3.1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบมีสติสัมปชัญญะ สัมมาทิฎฐิ และสัมมาสมาธิ มีวิจารณญาณในการไตรตรอง
(3.2) สามารถสืบคนรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาเพื่อใชในการแกไขปญหาตางๆ ทางการเกษตรทางพืช
ศาสตรไดอยางสรางสรรค
(3.3) สามารถประยุกตความรูที่ไดศึกษาเพื่อแกไขปญหาไดเหมาะสม มีทักษะในการครองงานและครองตนอยางมีสัมมาปฏิบตั ิ
และเปนสัมมาชีพดํารงตนในทางที่เปนประโยชนเพื่อพัฒนาการเกษตรไทย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1)มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใชความรูในวิชาการเกษตรขั้นสูง มีความมั่นใจในการแลกเปลีย่ น ถกเถียงเพื่อแกไขปญหาทางการเกษตรกับ
นักวิชาการในประเทศและตางประเทศ
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพเกษตรขั้นสูงอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการใชเครื่องมือทีจ่ ําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยาง
แตกฉาน
(5.2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติอันทันสมัยมาประยุกตใชในการแกปญหาทีเ่ กี่ยวของ
อยางสรางสรรค
(5.3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพมีความแตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารทั้งปากเปลาและการ
เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวนวิชา โดย
แบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับ
ขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairly good)
2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

อักษรผลการศึกษาที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษร
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ
(unsatisfactory)

1.3

อักษรสถานะการศึกษา ที่ไมมีการประเมินผล หรือ ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษร
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
(in progress)
V
เขารวมศึกษา
(visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา
(withdrawn)
T
ปริญญานิพนธยังอยูในระหวางดําเนินการ (dissertation in progress)

กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชไร นักศึกษาจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
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กระบวนวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกกระบวนวิชา
353891, 353892, 353893, 353897, 353898 และ 353899
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.1
1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
4. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
5. สอบผานการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1
เรื่อง ตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และ
เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
7. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2550
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หลักสูตร แบบ 1.2
1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
4. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
5. สอบผานการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง ที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน
ดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
7. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2550
หลักสูตร แบบ 2.1
1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา 3.00 และคาลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00
5. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
6. สอบผานการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ
7. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web Science และเสนอผลงานดุษฎี
นิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2550
หลักสูตร แบบ 2.2
1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา 3.00 และคาลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00
5. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
6. สอบผานการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ
7. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1
เรื่อง ตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และ
เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2550
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆการ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(3) สงเสริมใหอาจารยไดมีความรวมมือในเชิงวิชาการกับอาจารยในมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่นทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ต า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต า งประเทศหรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ
(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

54

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร
• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เปนผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
• อาจารยประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 3 รายการในรอบ ปยอนหลัง 5 โดยอยางนอย 3 รายการตองเปนผลงานวิจัย
• มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต และผูมี
ส ว นได - ส ว นเสี ย และการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความก า วหน า ทางวิ ช าการมา
ประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในมุมมองของผูใช
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู
อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การเผยแพรผลงานปริญญานิพนธและเกณฑการสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร แบบ 1.1 ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการเผยแพร โดยใหเปนไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร แบบ 1.2 ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการเผยแพร โดยใหเปนไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร แบบ 2.1 ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการเผยแพร โดยใหเปนไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตร แบบ 2.2 ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการเผยแพร โดยใหเปนไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
3. นักศึกษา
• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให
สอดคลองกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
• มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ความสามารถ และศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาในรู ป แบบต า งๆ
เสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
• มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวใหแกนักศึกษาทุกคน
โดยอาจารยจะตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาปรึกษาได
• มีการสํารวจขอมูลการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโนมผลการ
ดําเนินงาน
• มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการสงเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการขอรองเรียน
4. อาจารย
• มีระบบการรับอาจารย ใหมที่ส อดคลองกับระเบียบ/ขอบังคั บของมหาวิทยาลัย และตองมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ ที่ม หาวิ ทยาลั ย กํ าหนด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
• มีระบบการบริหาร และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศน
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน และ
มีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
• มีการสํารวจขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจตอกระบวนการรับอาจารยและการบริหารของ
อาจารย เพื่อประเมินแนวโนมผลการดําเนินงาน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย ไดมาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ
• มี ก ารกํ า หนดอาจารย ผู ส อนในแต ล ะกระบวนวิ ช า โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู และ
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)
• มีระบบและกลไกการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ เพื่อชวยเหลือ
กํากับ ติดตามในการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงาน
• มี ก ารประเมิ น ผู เ รี ย น กํ ากั บ ให มีก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง และมี วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
• มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน ทั้งทางดานกายภาพ
อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู อยางเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
• มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง
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7.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรอยางนอยป
การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมอยางนอย รอยละ 80
และมีการบันทึกการประชุมทุกครัง้
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนใน
หลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
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รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชีบ้ ังคับ (ขอที่)
ตัวบงชีต้ องผานรวม (ขอ)

ปที่ 3
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แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรอยาง
นอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมอยาง
นอย รอยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกกระบวนวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปด
สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหาร
จัดการหลักสูตร
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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ตัวบงชีบ้ ังคับ (ขอที่)
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม
 วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม
กับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการ
ใชสื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปสุดทาย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัช นีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย างนอย 3 คนประกอบด วยผูทรงคุณวุ ฒิในสาขาวิช าอยางนอย 1 คนที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และให
กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย
นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ก.พร.701 (353701) การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
1(1-0-2)
Communications in Agricultural Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
ความสลับซับซอนในระบบเกษตร ผูบริโภคขาวสารหลายระดับความรู หนาที่นักวิทยาศาสตรเกษตร
ในการเผยแพรขาวสารขอมูลวิชาการจริยธรรม และนิตินัย ในกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตรรูปแบบตางๆ
ของการเผยแพรขาวสารขอมูลวิชาการวิทยาศาสตรเกษตรการตีพิมพผลงานวิจัย การเสนอตนฉบับตอวารสาร
และการตอบโตกับผูอานตรวจสอบการเตรียมและการนําเสนอโปสเตอรการเขียนบทความทางวิชาการการ
เสนอผลงานโดยการบรรยาย การสื่อสารทางวิชาการกับเกษตรกร โดย (1) การวิจัยอยางมีสวนรวม และ (2)
เอกสารวิชาการเพื่อเผยแพรแกเกษตรกร การเผยแพรขาวสารขอมูลวิชาการแกบุคคลทั่วไปการตรวจสอบ
ตนฉบับรายงานการวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ การตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย
Complexities in agricultural systems: different levels of audience and duty of
agricultural scientists, ethics and legalities in crop science, different forms of communications,
publishing in peer-reviewed scientific journals, publishing in peer-reviewed scientific journals:
submitting manuscript and responding to reviewers comments, posters preparation and
presentation, writing review articles, oral presentation, communicating with farmers
I: participatory research, communicating with farmers II: farmer’s bulletins and handbooks,
publishing of research information the general public, reviewing manuscripts and research
proposals
ก.พร.711 (353711)

สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(3-0-6)
Physiology of Crop Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชปลูกการวิเคราะหผลผลิตของพืชปลูก ขบวนการทางสรีรวิทยา
ของพืชผลกระทบของปจจัยทางภูมิอากาศที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก ผลกระทบของปจจัย
ทางดินที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก บทบาทของธาตุอาหารพืชที่มีตอพืชปลูก ความสัมพันธ
ระหวางน้ํากับพืชผลกระทบของการขาดน้ําที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก และการทนทานตอ
ความแหงแลงของพืชปลูกการประยุกตใชในการจัดการพืชปลูก
Crop growth analysis, crop yield analysis,physiological processes in crops, effects of
climatic factors on crops growth and yield, effects of soil factors on crop growth and yield,
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roles of plant nutrients on crops growth and yield, crops and water relationship, effects of soil
water deficits on crop growth and yield and crop drought tolerance, crops managements
modification
ก.พร.741 (353741)

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางเกษตร
3(3-0-6)
Experimental Design and Analysis in Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
ทบทวนพื้นฐานสถิติที่เกี่ยวของกับการออกแบบงานวิจัย อธิ บ ายพื้ น ฐ านของก ารออกแบ บ
งานวิจัยงานวิจัยที่มีปจจัยเดียว: พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะหงานวิจัยที่มีปจจัยสองปจจัย: พื้นฐาน
การออกแบบและการวิเคราะหงานวิจัยที่มีสามปจจัย: พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะหการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชเทคนิค curve fitting การวิเคราะหสหสัมพันธ
Review principle of statistics related to experimental design, introduction to principle
of experimental design, single factor experiment: principle, design and analysis, two-factor
experiment: principle, design and analysis, three-Factor experiment: principle, design and
analysis, analysis of relationship among variable using curve fitting technique, correlation
analysis

ก.พร.751 (353751)

การปรับตัวของพืช
3(3-0-6)
Crop Adaptation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
แนวคิด นิยาม และกลไกการปรับตัวของพืชแนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจายของพืชและปจจัยจํากัด
การปรับตัวของพืชในมิติของเวลา ระดับการจัดการและชวงการปรับตัวแนวคิดพื้นฐานของการปรับตัวของพืช
ตอสิ่งแวดลอม ฮอรโมนพืช การปรับตัวของพืชโดยขบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนจากพืชปามา
เปนพืชปลูก และแหลงกําเนิดของพืชแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกนิเวศวิทยาที่เหมาะสมตอการผลิตพืช
การปรับตัวของพืชปลูกในระบบพืชหมุนเวียนที่สูง ผลของปจจัยทางสิ่งแวดลอมตอพืชการปรับตัวของวัชพืชใน
ระบบการเพาะปลูกหัวขอพิเศษ และเหตุการณปจจุบัน
Introduction, concepts, definitions and mechanismsand crop adaptation, concepts of
plant distributions and limiting factor, crop adaptation through time, organization levels and
adaptation range ,basic concepts of crop adaptation to environments, plant hormone, crop
adaptation through natural selection, crop domestication and Crop origin, ecotype concept
on crop production, crop adaptation in highland crop rotation system, effect of environment
factors on crops (GxE), adaptation of weedy type in cropping system, special and current issues
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ก.พร.761 (353761)

สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
3(3-0-6)
Seed Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
การพัฒนาของเมล็ดพันธุโครงสราง และองคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุการดูดน้ํา การงอก และ
การเจริญเติบโตการพักตัวของเมล็ดพันธุความมีชีวิตของเมล็ดพันธุความแข็งแรงของเมล็ดพันธุการเสื่อมสภาพ
ของเมล็ดพันธุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
Seed development, the structure of seeds and their chemical component,
imbibition, germination andgrowth, seed dormancy, seed viability, seed vigor, seed
deterioration, seed storage

ก.พร.782 (353782)

สารเคมีกําจัดวัชพืช
3(3-0-6)
Herbicides
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
สารปองกันกําจัดวัชพืชการดูดซึมและการเคลื่อนยายของสารปองกันกําจัดวัชพืช
กลไกของ
สารปองกันกําจัดวัชพืชในระบบของดินกลไกของสารปองกันกําจัดวัชพืชในระบบของพืชการเลือกทําลายและ
การสลายตัวของสารปองกัน กําจัดวัชพืชกลไกการทําลายของสารปองกันกําจัดวัชพื ชกลุมสารที่ยับ ยั้งการ
สังเคราะหกรดอะมิโนกลุมสารสัมผัสทําลายเยื่อหุ มเซลลกลุมสารที่มีคุณสมบัติคลายฮอร โมนพื ชกลุมสารที่
ยับยั้งการสังเคราะหไขมันกลุ มสารที่ยั บ ยั้ งกระบวนการสังเคราะหดว ยแสงกลุมสารที่ยับ ยั้งการสังเคราะห
แคโรทีนอยดกลุมสารที่ยับยั้งการแบงเซลลบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชพื ช ต า นทานสารป อ งกั น กํ า จั ด วั ช พื ช
Herbicide, herbicide uptake and movement, mechanism of herbicide in soil system,
mechanism of herbicide in plant system, herbicide selectivity and metabolism, herbicide mode
of action, amino acid synthesis inhibitors, contacts- membrane disrupters, hormonelike
herbicides, lipid synthesis inhibitors, photosynthesis inhibitors, carotenoid synthesis inhibitors,
meristem mitotic inhibitors, herbicide resistance in plants

ก.พร.891 (353891)

สัมมนาพืชไร 1
1(1-0-2)
Seminar in Agronomy 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาปริญญาเอก
การอภิปรายเชิงวิเคราะห และวิจารณปญหาใหมทางวิชาการพืชไรขั้นสูง โดยเฉพาะปญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนและที่สูง รวมทั้งปญหาและขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการทําการวิจัยของนักศึกษา
Presentation and discussion of recent agronomic findings especially on problems
of crop production in uplands and high-langs. Problems and research results undertaken by
graduate students are also
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ก.พร.892 (353892)

สัมมนาพืชไร 2
1(1-0-2)
Seminar in Agronomy 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาปริญญาเอก
การอภิปรายเชิงวิเคราะห และวิจารณปญหาใหมทางวิชาการพืชไรขั้นสูง โดยเฉพาะปญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนและที่สูง รวมทั้งปญหาและขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการทําการวิจัยของนักศึกษา
Presentation and discussion of recent agronomic findings especially on problems
of crop production in uplands and high-langs. Problems and research results undertaken by
graduate students are also
ก.พร.893 (353893)

สัมมนาพืชไร 3
1(1-0-2)
Seminar in Agronomy 3
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาปริญญาเอก
การอภิปรายเชิงวิเคราะห และวิจารณปญหาใหมทางวิชาการพืชไรขั้นสูง โดยเฉพาะปญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนและที่สูง รวมทั้งปญหาและขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการทําการวิจัยของนักศึกษา
Presentation and discussion of recent agronomic findings especially on problems
of crop production in uplands and high-langs. Problems and research results undertaken by
graduate students are also
ดุษฎีนิพนธ
72 หนวยกิต
Dissertation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติ
หัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
Prerequisite :
Approved Proposal or Concurrent to dissertation proposal

ก.พร.897 (353897)

ดุษฎีนิพนธ
48 หนวยกิต
Dissertation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติ
หัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
Prerequisite : Approved Proposal or Concurrent to dissertation proposal
ก.พร.898 (353898)
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ก.พร.899 (35389)

ดุษฎีนิพนธ
36
หนวยกิต
Dissertation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติ
หัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
Prerequisite : Approved Proposal or Concurrent to dissertation proposal
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2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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3. ผลงานทางวิชาการ การคนควา การวิจัย ของอาจารย
รองศาสตราจารย ดร.ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย
1. งานวิจัย
ระดับชาติ
1. ธรรมนูญ หัทยานันท, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ ศันสนีย จําจด. 2560. การคัดเลือกสายพันธุ
กาวหนาขาวเจาก่ําไมไวตอชวงแสงและมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง. วารสารเกษตร. 33: 8190.
2. กัญญกุลณัช คําปวง, พลยุทธ ศุขสมิติ, สมชัย ลาภอนันตนพคุณ, ยุทธดนัย ยอดทองดี และ ชนากานต
เทโบลต พรมอุทัย. 2559. การตอบสนองของผลผลิตในขาว 3 พันธุที่ปลูกในดินที่มีปริมาณแคดเมียม
แตกตางกัน. วารสารแกนเกษตร. 44(3):409-416.
3. กมลชนก นันตะจันทร, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, นันทิยา พนมจันทร และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย.
2559. ผลของการใสปุยไนโตรเจนตอผลผลิตและความเขมขนธาตุสังกะสีในเมล็ดขาวพันธุพื้นเมือง.
วารสารแกนเกษตร. 44(3):391-398.
4. สุภาภรณ ญะเมืองมอญ และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2559. ความแปรปรวนของปริมาณแอนโทไซ
ยานินและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของขาวเหนียวก่ําพันธุพื้นเมืองของไทย. วารสาร
เกษตร. 32(2):191-199.
5. นันทิยา พนมจันทร, ศันสนีย จําจด, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, Bernard Dell และ ชนากานต เทโบลต
พรมอุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดขาวพันธุสังขหยดจากภาคใต
ของประเทศไทย. วารสารแกนเกษตร.44(1):83-94.
6. ช อ เพชร แสนไชย,ชนากานต เทโบลต พรมอุ ทั ย , ศั น สนี ย จํ า จด, Bernard Del และ เบญจวรรณ
ฤกษเกษม. 2558. การปนสว นธาตุเหล็ กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของตน ขาว. วารสารแก น
เกษตร. 43: 67-78.
7. พัชรินทร ตุ ยวงค, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤกษเ กษม และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย .
2558. ผลของการพ นสั งกะสี ที่ใบตอผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในขาวกลองของขาวพั น ธุ
พื้นเมืองและพันธุปรับปรุง. วารสารแกนเกษตร. 43:605-612.
8. วราภรณ กั น ทะวงค, ศัน สนี ย จําจด, นริ ศ ยิ้มแย ม และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2558. ความ
แปรปรวนของคุณภาพการหุงตมในขาวพันธุพื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน.
วารสารแกนเกษตร. 43:687-698.
9. พุทธพงศ มะโนคํา, ณัฏ ฐิณี ภัทรกุล , ศัน สนี ย จําจด, ชนากานต เทโบลต พรมอุ ทัย และ เบญจวรรณ
ฤกษเกษม. 2557. การปรับตัวตอสภาพแอโรบิกของพันธุขาวไรและขาวนาสวน. วารสารเกษตร. 30:
121-132.
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10. ช อ เพชร แสนไชย, ชนากานต เทโบลต พรมอุ ทัย , ศั น สนี ย จํ าจด, Bernard Del และ เบญจวรรณ
ฤกษเกษม. 2557. การแบงปนธาตุเหล็กและสังกะสีในเมล็ดขาว. วารสารแกนเกษตร. 42: 409-418.
11. อลิษา ชุมภูพลอย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556.
ผลของอุณหภูมิในการเก็ บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงความหนืดของขาวพั นธุตางๆ. วารสารแก น
เกษตร. 41: 411-418.
12. วรรณภา กาถวย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด, ณัฏฐิณี ภัทรกุล และ ชนากานต เทโบลต
พรมอุทัย. 2556. ผลของการจัดการปุยไนโตรเจนและน้ําตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ในขาวเหนียวก่ํา 2 พันธุ. วารสารแกนเกษตร.41: 403-410.
13. สุพรรณี สุวรรณประภา, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556.
ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสภาพการนึ่งตอคุณภาพทางโภชนาการของขาวนึ่ง. วารสารแกน
เกษตร. 41: 383-392.
ระดับนานาชาติ
1. Jenjira Mongon, Arom Jantasorn, Prateep Oupkaew, Chanakan Prom- u- thai, Hatem
Rouached. 2 0 1 7 . The time of flooding occurrence is critical for yield production in
rice and vary in a genotype- dependent manner. OnLine Journal of Biological
Sciences.In Press.
2. Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Sitthichai Loardkaew, Chanakan Prom- u- thai, Benjavan
Rerkasem. 2017. Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop’s
Center of Diversity. CMU. J. Nat. Sci. 16 (2): 85-98.
3. Jenjira Mongon, Nanthana Chaiwong, Nadia Bouain, Chanakan Prom- u- thai, David Secco,
Hatem Rouached. 2017. Phosphorus and iron deficiencies influences rice shoot growth
in anoxygen dependent manner: insight from upland and lowland rice. International
Journal of Molecular Sciences. 18 (3): 607-614.
4. Supaporn Yamuangmorn, Bernard Dell, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom- u- thai. 2017.
Stability of Anthocyanin Content and Antioxidant Capacity Among Local Thai Purple
Rice Genotypes in Different Storage Conditions. Chiang Mai J. Sci. 44: 1-10.
5. Kunkunlanach Khampuang, Pennapa Jaksomsak, Chanakan Prom-u-thai. 2017. Association
between iron, zinc and protein concentration in the embryo and endosperm regions
of rice grain. International Food Research Journal.In Press.
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6. Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha Pusadee,
Chanakan Prom- u- thai. 2017. A Comparison of the Physicochemical Properties of
Parboiled Rice Exported from Thailand and Five Consumer Countries. CMU. J. Nat. Sci.
16 (2): 99-112.
7. Pennapa Jaksomsak, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom-u-thai. 2017. Responses of grain
zinc and nitrogen concentration to nitrogen fertilizer application in rice varieties
withhigh-yielding low grain zinc and low-yielding high grain zinc concentration. Plant
and Soil.411: 101-109.
8. Chanakan Prom-u-thai, Suchada Jamrus, Pennapha Jaksomsak, Hatem Rouached, Benjavan
Rerkasem. 2016. Iron, zinc and total antioxidant capacity in different layers of rice
grain among different varieties. Int. J. Agric. Biol. 18(6): 931-936.
9. Chorpet Saenchai, Chanakan Prom- u- thai, Sittichai Lordkaew, Hatem Rouached, Benjavan
Rerkasem. 2 0 1 6 . Distribution of iron and zinc in plant and grain of different rice
genotypes grown under aerobic and wetland conditions.J. Cereal Sci. 71:108-115.
10. Chorpet Saenchai, Nadia Bouain, Mushtak Kisko, Chanakan Prom-u-thai, Hatem Rouached.
2016. The involvement of OsPHO1; 1 in the regulation of iron transport through
integration of phosphate and zinc deficiency signaling. Front. Plant Sci.7: 1-9.
11. Nantiya Panomjan, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell, Chanakan Prom-uthai. 2016. Variation of Zinc Concentration in Rice Caryopsis and Husk among Southern
Rice Varieties Grown in Southern and Northern Thailand. CMU. J. Nat. Sci. 15(1): 1-10.
12. Rômulo F. Duarte, Chanakan Prom-u-thai, Douglas C. Amaral, Valdemar Faquin, Luiz R. G.
Guilherme, André R. dos Reis, Eduardo Alves. 2016. Determination of Zinc in Rice
Grains by DTZ Staining Technique and ImageJ Software Analysis. Journal of Cereal
Science. 68: 53-58.
13. Benjavan Rerkasem, Suchada Jumrus, Narit Yimyam, Chanakan Prom-u-thai. 2015. Variation
of grain nutritional quality among Thai purple rice genotypes grown at two different
altitudes. ScienceAsia.41: 377-385.
14. Suwannee Laenoi, Chanakan Prom-u-thai, Bernard Dell and Benjavan Rerkasem. 2015. Iron
and zinc variation along the grain length of different Thai rice varieties. ScienceAsia.41:
386-391.
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15. Nittaya Janka, Chalermchai Wongs-Aree, Chaiwat Rattanamechaiskul, Sirichai Kanlayanarat,
Panida Boonyaritthongchai, Chanakan Prom-u-thai. 2015. Effect of high-temperature
fluidized bed drying on quality of ‘KumDoiSaket’ variety of purple rice. International
Food Research Journal. 22 (2): 593-597.
16. Benjavan Rerkasem, Preeyaporn Sangruan, Chanakan Prom-u-thai. 2015. Effect of polishing
time on distribution of monomeric anthocyanin, iron and zinc content in different
grain layers of four thai purple rice varieties. Int. J. Agric. Biol. 17 (4): 828-832.
17. Pennapa Jaksomsak, Narit Yimyam, Bernard Dell, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan
Rerkasem. 2014. Variation of seed zinc in a local upland rice germplasm from
Thailand. Plant Genetic Resources. 13 (2): 168-175.
18. Pennapa Jaksomsak, Preeyaporn Sangruan, Gordon Thomson, Benjavan Rerkasem, Bernard
Dell, Chanakan Prom- u- thai. 2014. Uneven Distribution of Zinc in the Dorsal and
Ventral Sections of Rice Grain. Cereal Chem. 91(2):124–129.
19. Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem. 2013. Iron and zinc- fortified parboiled rice.
Handbook of Food Fortification and Health: From Concepts to Public Health
Applications.edited by Victor R. Preedy. Springer.CRC Press. Pp. 99-114.
20. Panomwan Boonchauy, Ismail Cakmak, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom- u- thai. 2013.
Effect of different foliar zinc application at different growth stages on seed zinc
concentration and its impact on seedling vigor in rice. Soil Sci. Plant Nutr. 59: 180188.
21. Chorpet Saenchai, Chanakan Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Bernard Dell, Benjavan
Rerkasem. 2012. Genotypic variation in milling depression of iron and zinc
concentration in rice grain. Plant Soil. 361(1-2): 271-278.
22. Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem. 2012. Effect of zinc priming on zinc
concentration of germinating rice seed. CMU. J. Nat. Sci. 11(1): 421-427.
23. Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem, Atilla Yazici, Ismail Cakmak. 2012. Zinc priming
promotes seed germination and seedling vigor in rice. J. Plant Nutr. Soil Sci. 175: 482488.
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2. บทความทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. David Secco, Nadia Bouain, Aida Rouached, Chanakan Prom-U-Thai, MoezHanin, A.K. Pandey,
HatemRouached. 2017. Phosphate, phytate and phytases in plants: from fundamental
knowledge gained in Arabidopsis to potential biotechnological application in wheat.
Critical Reviews in Biotechnology. 12:1-13.
3. ตํารา
ระดับชาติ
1. ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2557. สรีรวิทยาพืชไร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 232 หนา
4. หนังสือ
ระดับนานาชาติ
1. Chanakan Prom- u- thai, BenjavanRerkasem. 2013. Iron and zinc- fortified parboiled rice.
Handbook of Food Fortification and Health: From Concepts to Public Health
Applications.edited by Victor R. Preedy. Springer.CRC Press. Pp. 99-114.
5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ระดับชาติ
1. ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย,สมชัย ลาภอนันตนพคุณ, จินดา ศรีวัฒนะ, เรวัตร พงษพิสุทธินันท. 2556.
อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑขาวก่ําผสม เลขที่คําขอ 1303001374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
รองศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จําจด
1. งานวิจัย
ระดับชาติ
1. นันทิยา พนมจันทร, ศันสนีย จําจด, เบญจวรรณ ฤกษเกษม. Bernard Dell และ ชนากานต เทโบลต พรม
อุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลั กษณะสั ณฐานวิทยาในเมล็ดขาวพันธุสั งขหยดจากภาคใตของ
ประเทศไทย. วารสารแกนเกษตร.44(1):83-94.
2. ชอเพชร แสนไชย, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ศันสนียจําจด, Bernard Del และ เบญจวรรณ ฤกษ
เกษม. 2558. การปนสวนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของตนขาว. วารสารแกนเกษตร. 43:
67-78.
3. วราภรณ กั น ทะวงค , ศั น สนี ย จํ า จด, นริศ ยิ้มแยม และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย . 2558.ความ
แปรปรวนของคุณภาพการหุงตมในขาวพันธุพื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน.
วารสารแกนเกษตร. 43:687-698.
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4. สิรภัทร บุญปน, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด, กรวรรณ ศรีงาม, นริศ ยิ้มแยม และ ตอนภา
ผุสดี. 2558. การประเมินลักษณะประชากรงาขี้มอนพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
แกนเกษตร:43(2):285-296.
5. พุทธพงศ มะโนคํา, ณัฏ ฐิณี ภั ทรกุล , ศัน สนีย จําจด, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ เบญจวรรณ
ฤกษเกษม. 2557. การปรับตัวตอสภาพแอโรบิกของพันธุขาวไรและขาวนาสวน. วารสารเกษตร. 30:
121-132.
6. ชอเพชร แสนไชย, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ศันสนีย จําจด, Bernard Dell และ เบญจวรรณ
ฤกษเกษม. 2557.การแบงปนธาตุเหล็กและสังกะสีในเมล็ดขาว. วารสารแกนเกษตร 42: 409-408.
7. พีรนันท มาปน, สุพรรณิกา ติ๊บขัน, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ดําเนิน กาละดี และศันสนีย จําจด. 2557.
การคัดเลือกในชั่วตนเพื่อลักษณะแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงและไมไวตอชวงแสงในลูกผสมชั่วที่
2
ระหวางขาวพันธุก่ําดอยสะเก็ดและปทุมธานี 1. วารสารนเรศวรพะเยา 7: 160-171 .
8. พุทธพงศ มะโนคํา, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย จําจด, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ เบญจวรรณ
ฤกษเกษม. 2557. การปรับตัวตอสภาพแอโรบิกของพันธุขาวไรและขาวนาสวน. วารสารเกษตร 30:
121-132
9. สุพรรณี สุวรรณประภา, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556.
ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสภาพการนึ่งตอคุณภาพทางโภชนาการของขาวนึ่ง.วารสารแกนเกษตร
41: 383-392.
10. วรรณภา กาถวย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด, ณัฏฐิณี ภัทรกุล และ ชนากานต เทโบลต
พรมอุทัย. 2556. ผลของการจัดการปุยไนโตรเจนและนํ้าตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินใน
ขาวเหนียวกํ่า 2 พันธุ.วารสานแกนเกษตร 41: 403-410.
11. อลิษา ชมพูพลอย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556.
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงความหนืดของขาวพันธุตางๆ.วารสารแกนเกษตร
41: 411-418.
12. เยาวมาลย เขียวสะอาด, ศันสนีย จําจดและดําเนิน กาละดี. 2555. การแสดงออกของยีนไมไวแสงตอการ
ปรับปรุงพันธุวันที่เปนกลางในขาวก่ํา. วารสารนเรศวรพะเยา 5: 54-59 .
ระดับนานาชาติ
1. Nantiya Panomjan, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell, Chanakan Prom-uthai. 2016. Variation of Zinc Concentration in Rice Caryopsis and Husk among Southern
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2. Tonapha Pusadee , Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem , Barbara A. Schaal. 2016. Lifehistory traits, and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon Griff.) gene
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pool in Indochina Peninsula region. Annuals of Applied Biology 68 (1):52-65
(doi:10.1111/aab.12242)
3. Anupong Wongtamee , Chanya Maneechote , Tonapha Pusadee , Benjavan Rerkasem ,
Sansanee Jamjod , 2015. The dynamics of spatial and temporal population genetic
structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea Baker). Genet Resour Crop Evol.
(doi:10.1007/s10722-015-0330-7)
4. Suwannee Laenoi, Nattinee Phattarakul, Sansnee Jamjod, Narit Yimyam, Bernard Dell,
Benjavan Rerkasem. 2014. Genotypic variation in adaptation to soil acidity in local
upland rice varieties. Plant Genetic Resources DOI: http://dx.doi.org/10.1017/
S1479262114000896 .
5. Tonapha Pusadee, Prateep Oupkaew, Berjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod, Barbara Schaal
A. 2014. Natural and human-mediated selection in a landrace of Thai rice (Oryza
sativa). Annals of Applied Biology doi:10.1111/aab.12137.
6. Ekkasit Pongpitak, Chanya Maneechote, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2014.
Inheritance of resistance to fenoxaprop-p-ethyl herbicide in sprangletop (Leptochloa
chinensis (L.) Nees). Weed Biology and Management 14: 159-166.
7. Sumana Leaungthitikanchana, Mayuki Tanaka, Sittichai Lordkaew, Sansanee Jamjod,
Benjavan Rerkasem, Toru Fujiwara. 2014. Comparison of BOR1-like gene expression in
two genotypes with different Boron efficiencies in commercial crop plants in Thailand.
Soil Science and Plant Nutrition 60: 333-340.
8. Sittichai Lordkaew, Sawika Konsaeng, Jedsada Jongjaidee, Bernard Dell, Benjavan Rerkasem
and Sansanee Jamjod. 2013. Variation in responses to boron in rice. Plant Soil 363:
287-295.
9. Tonapha Pusadee, Barbara Schaal A., Benjaran Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2013.
Population structure of the primary gene pool of Oryza sativa in Thailand. Genet Resour
Crop Evol 60: 335-353.
10. Chorphet Saenchai, Chanakan Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Bernard Dell, Benjavan
Rerkasem. 2012. Genotypic variation in milling depression of iron and zinc concentration
in rice grain. Plant Soil361: 271-278.
11. Supannika Punchana, Mchmet Cakir, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2012. Mapping
the Bod 2 gene associated with boron efficiency in wheat. ScienceAsia 38: 235-243.
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12. Dumnern Karladee, Apinan Gavilo, Sansanee Jamjod. 2012. Early generation selection for
amylose content in rice grain: Heritability and response to selection. CMU J. Nat. Sci.
10: 87-95 .
อาจารย ดร.ตอนภา ผุสดี
1.งานวิจัย
ระดับชาติ
1. สิรภัทร บุญปน, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด, กรวรรณ ศรีงาม, นริศ ยิ้มแยม และ ตอนภา
ผุสดี. 2558. การประเมินลักษณะประชากรงาขี้มอนพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
แกนเกษตร:43(2):285-296.
ระดับนานาชาติ
1. Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha
Pusadee, Chanakan Prom-u-thai (2017) Comparison of Physicochemical Properties
between Parboiled Rice Collected from Different Countries and Thai Parboiled Rice.
CMU journal (Accepted - In press)
2. Sarana Rose Somamno, Nittaya Saratan, Ratchuporn Suksathan, Tonapha Pusadee. 2016.
Chemical composition and comparison of genetic variation of commonly available Thai
garlic used as food supplement. Journal of Applied Botany and Food Quality 89: 235 –
242 (DOI:10.5073/JABFQ.2016.089.030)
3. Tonapha Pusadee , Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem , Barbara A. Schaal. 2016. Lifehistory traits, and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon Griff.) gene
pool in Indochina Peninsula region. Annuals of Applied Biology 68 (1):52-65
(doi:10.1111/aab.12242)
4. Anupong Wongtamee , Chanya Maneechote , Tonapha Pusadee , Benjavan Rerkasem ,
Sansanee Jamjod , 2015. The dynamics of spatial and temporal population genetic
structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea Baker). Genet Resour Crop Evol.
(doi:10.1007/s10722-015-0330-7)
5. Tonapha Pusadee, Prateep Opukaew, Sansanee Jamjod , Benjavan Rerkasem , Barbara A.
Schaal . 2014. Natural and Human Mediated Selection in a Landrace of Thai Rice (Oryza
sativa L.). Annuals of Applied Biology.165(2):280-292. DOI: 10.1111/aab.12137
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6. Tonapha Pusadee, Barbara Schaal A., Benjaran Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2013.
Population structure of the primary gene pool of Oryza sativa in Thailand. Genet
Resour Crop Evol 60: 335-353.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงทิวา สุริยงค
1. งานวิจัย
ระดับชาติ
1. สะแกวัลย คันธะเรศย, แสงทิวา สุริยงค และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2559. ผลของกรรมวิธีหยุดการงอกตอ
คุณภาพการสีและสารสกัดแอนโทไซยานินในขาวเหนียวดํา. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 47 ฉบับที่ 3
(พิเศษ) :253-256.
2. ภคพร ทายะมหา, ปาริชาติ เทียนจุมพล และ แสงทิวา สุริยงค. 2558. คุณภาพเมล็ดพันธุของงาขี้มอน
ระหวางการเก็บรักษาในสภาพแตกตางกัน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 46 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ): 8791.
3. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Dieter von Hoersten
และ สุชาดา เวียรศิลป. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวใหมพันธุปทุมธานี 1 และ
พันธุสันปาตอง 1. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 44 : 3 (พิเศษ) : 378-381.
4. แสงทิวา สุริยงค, สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สริตา ปนมณี และ อดิเรก ปญญาลือ. 2555.
ผลของวิธีการลดความชื้นตอคุณภาพเมล็ดพันธุเฮมพ (Cannabis sativa L.) ภายหลังการเก็บรักษา.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร43: (3 พิเศษ) : 431-435.
ระดับนานาชาติ
1. Suchada Vearasilp, Sa_Nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa
Suriyong, Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten. 2015. Vertical Operating Prototype
Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in
Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192.
2. Suriyong Sangtiwa, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek Punyalue, Suchada
Vearasilp. 2015. Influence of Storage Conditions on Change of Hemp Seed Quality.
Ariculture and Agricultural Science Procedia. 5: 170–176.
3. Dumern Karladee, Panita Boonsit, Sangtiwa Suriyong, Korawan Sringarm. 2013. Antioxidant
capacities of vitamin E (tocopherols) in purple rice (Oryza sativa L. indica), perilla (Perilla
frutescens L.) and sesame (Sesamum indicum). International Journal of Agricultural
Technology (IJAT) 9: 177-191.
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4. Dumern Karladee, Sangtiwa. Suriyong. 2012. γ-Aminobutyric acid (GABA) content in different
varieties of brown rice during germination. Science Asia 38 (2012): 13-17.
5. Dumern Karladee, Panita Boonsit, Sangtiwa Suriyong, Sansanee Jamjod. Population
Heterogeneity of Upland Rice in Northern Thailand. Thai Journal of Agricultural Science
2012, 45(2): 99-104.
6. Suriyong, Sangtiwa, Suchada Vearasilp, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek
Punyalue. 2012. Effect of Seed Maturity on Seed Physiological Quality, Oil Content and
Fatty Acid Composition of Hemp Seed . Chiang Mai University Journal 11: 351-357.
2. บทความทางวิชาการ
1. สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เยาวลักษณ จันทร
บาง. 2556. ทางเลือกใหมในการกําจัดโรคและแมลงดวยคลื่นความถี่วิทยุ. Postharvest Newsletter
ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา 5-6.
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
1. สิทธิบัตรของผลิตภัณฑอันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ/การ
ออกแบบผลิตภัณฑวา “ระบบและวิธีการใหความรอนดวยคลื่นความถี่วิทยุสําหรับควบคุม/กําจัดแมลง
ในวัตถุดิบทางการเกษตร”
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
1. งานวิจัย
ระดับชาติ
1. ชนพล ภัทรอุดมกิจ, สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2557. การจัดการไนโตรเจนและสังกะสี
เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพขาวที่ปลูกในดินที่ปนเปอนสารแคดเมียม. วารสารแกนเกษตร
ปที่ 42 (ฉบับพิเศษ 2): 104-112.
2. ฤทธิ์เดช สุตา, สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2557. การรับรูและการปรับตัวของเกษตรกร
บนพื้น ที่สู งต อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ. วารสารแกนเกษตร ปที่ 42 (ฉบั บ พิ เศษ 2):
190-199.
3. สายบั ว เข็ มเพ็ ชร และ ศักดิ์ ดา จงแก ว วัฒ นา. 2557. การจําลองอิทธิพลของวัน ปลูกและการจัดการ
ไนโตรเจนตอขาวไร พันธุเงาะสะตะโดยแบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวก่ํา. วารสาร แกน
เกษตร ปที่ 42 (ฉบับพิเศษ 2): 218-226.
4. สายบัว เข็มเพชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2555. แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวก่ํา. วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8. 2(2555): 222229.
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2. การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. กาญจนา อุนใจ, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของการใสสังกะสีที่มีตอการสะสม
แคดเมียมในขาวที่ปลูกในแปลงนาที่ปนเปอนแคดเมียม. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร
ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 71-84.
2. คมกฤตย ปรัช ญาวิโ รจน, ศักดิ์ด า จงแก ววัฒ นา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมไอโอไดดตอผลผลิตและคุณภาพการสีของขาว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร
ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 60-70.
3. จตุพล บุญวาง, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ แสงทิวา สุริยงค. 2556. ผลของการใชปุยอินทรียและปุยเคมีตอ
ผลผลิตและคุณภาพขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนอาหารหยาบ. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 30-38.
4. ประภัสสร ทองเลม, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลการจัดการไนโตรเจน และ
แคลเซียม ที่มีผลตอผลผลิต และความเขมขนของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในขาวพันธุขาวดอก
มะลิ 105 กั บ ข า วพั น ธุ กข15. ใน การประชุ ม วิ ช าการงานเกษตรนเรศวร ครั้ งที่ 11 (30 – 31
กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 92-103.
5. วราภรณ คําเชียงเงิน, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสัมพันธระหวางลักษณะ
ทางพืชไร ผลผลิต และคุณภาพการสีของขาว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 85-91.
6. สาธิต มิตรหาญ, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสามารถในการดูดธาตุสังกะสี
และปฏิสัมพันธระหวางธาตุสังกะสีกับธาตุแคดเมียมที่มีตอ การสะสมในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105.
ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 49-59.
7. อมฤต ศิริอุดม, อรวรรณ ฉัตรสีรุง และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2556. อิทธิพลของปุยอินทรีย-ชีวภาพและ
ปุยเคมีตอการดูดใชธาตุอาหารและผลิตขาวโพด. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 22-29.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ
1. งานวิจัย
ระดับชาติ
1. จิตรมาศ นากา, สุชาดา เวียรศิลป, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Dieter von Hoersten และ Wolfgang
Luecke. 2556. ผลของความรอนคลื่นความถี่วิทยุตอการควบคุมเชื้อรา Aspergillus favus สาร
พิษอะฟลาทอกซินบี 1 และคุณภาพการหุงตมของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุงที่มีความ
หนาแนนตางกัน. วิทยาศาสตรเกษตร. 29 (1) : 1-12.
2. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Dieter von Hoersten
และ สุชาดา เวียรศิลป. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวใหมพันธุปทุมธานี 1 และ
พันธุสันปาตอง 1. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร44 : 3 (พิเศษ) : 378-381.
ระดับนานาชาติ
1. Suchada Vearasilp, Pitipong Thobunluepop, Sa-nquansak Thanapornpoonpong, Elke
Pawelzik, Dieter von Hörstene. 2015. Radio frequency heating on lipid peroxidation,
decreasing oxidative stress and aflatoxin B1 reduction in Perilla frutescens L. highland
oil seed. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5 : 177-183.
2. Suchada Vearasilp, Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa
Suriyong, Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten. 2015. Vertical Operating Prototype
Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in
Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192.
3. Thawatchai Phetkaeo, Rungnapha Klaithin, Parichat Theanjumpol, Kaewalin Kunasakdakul,
Sa-nquansak Thanapornpoonpong, Suchada Vearasilp. 2012. Comparison of Sample
Preparation Methods on the Infected Corn Seed Detection by NIR Spectroscopy. Chiang
Mai University Journal of Natural Science. 11 (1) : 243-250.
4. Rungaroon Kantapa, Kaewalin Kunasakdakul, Sa-nquansak Thanapornpoonpong , Suchada
Vearasilp. 2012. Controlling Maize Seed Fungi Contamination by Using Various Essential
Oil Mixtures. Chiang Mai University Journal of Natural Science. 11 (1) : 263-270.
5. Nuengruethai Boonmala, Sirimon Khunkeaw, Chommanat Sawadeemit, Suchada Vearasilp,
Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Influence of Urea Formaldehyde on quality
of pelleted sweet corn seed . Chiang Mai University Journal of Natural Science . 11 (1)
: 251-256.
6. Rungnapha Klaithin, Thawatchai Phetkaeo, Parichat Theanjumpol, Kaewalin Kunasakdakul,
Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Pasting Cell: An Alternative Sample Cell for
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Detection of Aspergillus flavus Infected Milled Rice by NIR Spectroscopy . Chiang Mai
University Journal of Natural Science. 11 (1) : 271-276.
7. Sirimon Khunkeaw, Nuengruethai Boonmala, Chommanat Sawadeemit, Suchada Vearasilp,
Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Using Urea Formaldehyde and
Polyethyleneglycol as Seed Coating to Improve Maize Seed Qualities. Chiang Mai
University Journal of Natural Science. 11 (1) : 257-262.
2. บทความทางวิชาการ
1. สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เยาวลักษณ
จั น ทร บ าง. 2556. ทางเลื อกใหม ในการกํ าจั ด โรคและแมลงด ว ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ. Postharvest
Newsletter ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา 5-6.
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
แบบ 1.1 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
ก. วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
ก.พร.898 (353898) วิทยานิพนธปริญญาเอก
48 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1.การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา
และตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แบบ 1.1 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
ก. ปริญญานิพนธ
48 หนวยกิต
353898 ดุษฎีนิพนธ
48 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่
เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษา
จะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรบั การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ 2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรบั การ
ใหผลงานหรือสวนหนึง่ ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสาร
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
ระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ตองอยูใน
กลั่นกรอง(peer review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science
สาขาวิชานั้น จํานวนอยางนอย 3 เรื่อง โดยตีพิมพเปน
และเสนอผลงานดุษฎีนพิ นธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ
ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
อยางนอย 1 เรื่อง
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เหตุผลในการปรับปรุง

เพื่อใหชื่อวิชาและรายงานผลการ
ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร
ปรับขอความใหเหมาะสมกับหลักสูตร

เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาค การศึกษา โดยผานความเห็นชอบของประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา
4. โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียน
ในกระบวนวิชาสัมมนา ก.พร.891, ก.พร.892,
ก.พร.893 (353891, 353892, 353893)
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวน
วิชา ก.พร. 701 (353701) โดยไมนบั เปนหนวยกิตสะสม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1. นักศึกษาจะตองสอบวัด คุณสมบัติเพื่ อประเมินความพรอมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
2.นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่น
คํารองขอสอบใหมการสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1
ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3.นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปน
นักศึกษาระดับปริญญาโทได

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

เนื่องจากแบบ 1.1 ทําเฉพาะ
ปริญญานิพนธไมตองเรียนกระบวนวิชา

ยกเลิก
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
เหมือนเดิม
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
353701 แบบ Visiting (V) โดยไมนบั เปนหนวยกิตสะสม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ
เหมือนเดิม
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ปรับ เนื่องจากกระบวนวิชานี้ไมนับหนวย
กิตสะสมใหลงเรียนแบบ visiting (V)
เพื่อใหชื่อวิชาและรายงานผลการศึกษามี
ความชัดเจนตรงตามหลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
จ. การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
นักศึกษาจะตองยืน่ แบบคําขอสอบประมวลความรู เมื่อนักศึกษาได
ลงทะเบียนมาแลว 3 ภาคการศึกษา และทําการสอบตามวันและ
เวลาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเปนผูกําหนดให
ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
ฉ. การสอบวิทยานิพนธ (Dissertation Examination)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเปนผูกําหนดให หลังจาก
ที่นักศึกษาไดทําการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธแลวเสร็จ
การเขียนวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เหตุผลในการปรับปรุง
จ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) โดย เพื่อใหเกิดความเขมขนและเขมแข็งทาง
นักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบ วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร
ของอาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป หรืออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก
ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
เนื่องจากการสอบดุษฎีนิพนธไดรวมอยูใน
วิชา 353897 353898 และ 353899
แลว

ยกเลิก
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
แบบ 1.2 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
72 หนวยกิต
ก.วิทยานิพนธ
72 หนวยกิต
ก.พร. 897 (353897) วิทยานิพนธปริญญาเอก 72 หนวยกิต
ข.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอยางนอย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาค
การศึกษา และตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรบั การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึง่ ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น จํานวนอยางนอย 3 เรื่อง โดยตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก
3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และรวบรวมสงบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แบบ 1.2 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
72 หนวยกิต
ก.ปริญญานิพนธ
72 หนวยกิต
353897 ดุษฎีนิพนธ
72 หนวยกิต
ข.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่
เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษา
จะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรบั การ
เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง ที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus,
IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎี
นิพนธ หรือสวนหนึง่ ของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง

เหมือนเดิม
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เหตุผลในการปรับปรุง

เพื่อใหชื่อวิชาและรายงานผลการ
ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร
ปรับขอความใหเหมาะสมกับหลักสูตร

เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
4. โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียน
ในกระบวนวิชาสัมมนา ก.พร. 891 ก.พร. 892 ,
ก.พร. 893 (353891, 353892, 353893)
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
ก.พร.701 (353701) โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1. นั กศึ กษาจะตองสอบวั ดคุณ สมบัติ เพื่อประเมิ นความพร อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่น
คํารองขอสอบใหมการสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน
1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึ กษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาให โอนเป น
นักศึกษาระดับปริญญาโทได
จ. การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
นักศึกษาจะตองยืน่ แบบคําขอสอบประมวลความรู เมื่อนักสึกษาได
ลงทะเบียนมาแลว 4 ภาคการศึกษา และทําการสอบตามวันและเวลา
ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเปนผูกาํ หนดให ทั้งนี้จะ
อนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ยกเลิก

ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. เหมือนเดิม
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
353701 แบบ Visiting (V) โดยไมนบั เปนหนวยกิตสะสม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1.นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ

เหตุผลในการปรับปรุง
เนื่องจากแบบ 1.2 ทําเฉพาะ
วิทยานิพนธไมตองเรียนกระบวนวิชา

ปรับ เนื่องจากกระบวนวิชานี้ไมนับหนวย
กิตสะสมใหลงเรียนแบบ visiting (V)
เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร

เหมือนเดิม

จ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination)
โดยนักศึกษายืน่ คํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป หรืออาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธหลัก ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
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เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ฉ. การสอบวิทยานิพนธ (Dissertation Examination)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเปนผูกําหนดให หลังจาก
ที่นักศึกษาไดทําการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธแลวเสร็จ
การเขียนวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

เหตุผลในการปรับปรุง
เนื่องจากการสอบดุษฎีนิพนธไดรวมอยูใน
วิชา 353897, 353898 และ 353899
แลว

ยกเลิก
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
แบบ 2.1 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
ก.พร. 891 (353891) สัมมนาพืชไร 1
1 หนวยกิต
ก.พร. 892 (353892) สัมมนาพืชไร 2
1 หนวยกิต
ก.พร. 893 (353893) สัมมนาพืชไร 3
1 หนวยกิต
2.1.1 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไรในแขนงที่ทําวิทยานิพนธ
หรือกระบวนวิชาพืชไรอื่น ๆ ทีม่ ีความสัมพันธกับแขนงวิชาที่ทาํ
วิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
นักศึกษา
ก.พร.711 (353711) สรีรวิทยาการผลิตพืช
3 หนวยกิต
ก.พร.712 (353712) สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง 3 หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แบบ 2.1 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ก.กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หนวยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไรในแขนงที่ทําดุษฎีนิพนธหรือกระบวนวิชา เพื่อใหชื่อวิชาและรายงานผลการ
พืชไรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับแขนงวิชาที่ทําดุษฎีนิพนธโดยความ ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
เหมือนเดิม
ยกเลิก

เนื่องจากหลังจากปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงกระบวนวิชาแลววิชา 353712
มีเนื้อหาซ้ําซอนกับกระบวนวิชา 353711
และ 353721
86

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ก.พร.741 (353741) การวางแผนการทดลองและ 3 หนวยกิต
การวิเคราะหทางเกษตร
ก.พร.751 (353751) การปรับตัวของพืช
3 หนวยกิต
ก.พร.761 (353761) สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
3 หนวยกิต
ก.พร.782 (353782) สารเคมีกําจัดวัชพืช
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมเกิน 3 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
2.2.1 กระบวนวิชาเลือกใหเลือก
ไมเกิน 3 หนวยกิต
จากสาขาที่มีความสัมพันธกบั สาขาวิชาพืชไร โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข.วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
ก.พร.899 (353899) วิทยานิพนธปริญญาเอก
36 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1.ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา ก.
พร.701 (353701) โดยไมนบั เปนหนวยกิตสะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
1.2.2 กระบวนวิชาเลือกใหเลือก
เหมือนเดิม
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

ไมเกิน

3 หนวยกิต
ไมมี
ไมเกิน 3 หนวยกิต

ไมมี

ข.ปริญญานิพนธ
36 หนวยกิต
353899 ดุษฎีนิพนธ
36 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
เหมือนเดิม
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
353701 แบบ Visiting (V) โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
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เพื่อใหชื่อวิชาและรายงานผลการ
ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร

ปรับ เนื่องจากกระบวนวิชานี้ไมนับหนวย
กิตสะสม ใหลงเรียนแบบ visiting (V)

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบดวย
1. การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และ
ตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เหตุผลในการปรับปรุง
ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่ ปรับขอความใหเหมาะสมกับหลักสูตร
เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษา
จะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรบั การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (peer
review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ จํานวน
อยางนอย 2 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรบั การ เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสาร
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร
ระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus,
IEEE, PubMed หรือ Web Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ
หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนพิ นธ ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง

3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธาน
เหมือนเดิม
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
จ.การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1. นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ประเมิ น ความพร อ มและ 1.นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
2.นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํา
ร องขอสอบใหม การสอบแก ตั ว ต องสอบให เสร็ จ สิ้ น ภายใน 1 ภาค
การศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3.นัก ศึกษาที่ส อบไมผา นการสอบวั ดคุณ สมบั ติ คณะกรรมการบริ หาร
หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า สาขาวิ ช าอาจพิ จ ารณาให โ อนเป น
นักศึกษาระดับปริญญาโทได
ฉ. การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
นักศึกษาจะตองยืน่ แบบคําขอสอบประมวลความรูตอบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
นักศึกษา
ช. การสอบวิทยานิพนธ
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเปนผูกาํ หนดใหหลังจาก
นักศึกษาไดทาํ การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธแลวเสร็จ และเขียนวิทยานิพนธ
เปนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

ฉ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination)
โดยนักศึกษายืน่ คํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป หรืออาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธหลัก ทั้งนี้จะอนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
ยกเลิก
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เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร

เนื่องจากการสอบดุษฎีนิพนธไดรวมอยูใน
วิชา 353897 353898 และ 353899
แลว

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก แบบบ 2.2
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
แบบ 2.2 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ก.กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หนวยกิต
353891 ก.พร.891 สัมมนาพืชไร 1
1 หนวยกิต
353892 ก.พร.892 สัมมนาพืชไร 2
1 หนวยกิต
353893 ก.พร.893 สัมมนาพืชไร 3
1 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไรในแขนงที่ทําวิทยานิพนธ
หรือกระบวนวิชาพืชไรอื่น ๆ ทีม่ ีความสัมพันธกับแขนงวิชาที่ทาํ
วิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัว
ก.พร.711 (353711) สรีรวิทยาการผลิตพืช
3 หนวยกิต
ก.พร.712 (353712) สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง
3 หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แบบ 2.2 สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ก.กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หนวยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไรในแขนงที่ทําดุษฎีนิพนธหรือกระบวนวิชาพืชไร เพื่อใหชื่อวิชาและรายงานผลการ
อื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับแขนงวิชาทีท่ ําดุษฎีนิพนธโดยความเห็นชอบของ ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
เหมือนเดิม
ยกเลิก

เนื่องจากหลังจากปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงกระบวนวิชาแลววิชา 353712 มี
เนื้อหาวิชาซ้ําซอนกับวิชา 353711 และ
ในเนื้อหาขั้นสูงยังซ้าํ ซอนกับวิชา 353721
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ก.พร.741 (353741) การวางแผนการทดลองและ
3 หนวยกิต
การวิเคราะหทางเกษตร
ก.พร.751 (353751) การปรับตัวของพืช
3 หนวยกิต
ก.พร.761 (353761) สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
3 หนวยกิต
ก.พร.782 (353782) สารเคมีกําจัดวัชพืช
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหเลือกจากสาขาที่มีความสัมพันธกับสาขาวิชาพืชไร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. วิทยานิพนธ
ก.พร.898 (353898) วิทยานิพนธปริญญาเอก

48 หนวยกิต
48 หนวยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
ก.พร.701 (353701) โดยไมนบั เปนหนวยกิตสะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา

15 หนวยกิต

เหมือนเดิม

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. ปริญญานิพนธ
353898 ดุษฎีนิพนธ

ไมมี
48 หนวยกิต
48 หนวยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. เหมือนเดิม
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
353701 แบบ Visiting (V) โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
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เพื่อใหชื่อวิชาและรายงานผลการศึกษามี
ความชัดเจนตรงตามหลักสูตร

ปรับ เนื่องจากกระบวนวิชานี้ไมนับ
หนวยกิตสะสม ใหลงเรียนแบบ visiting
(V)

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตอง
ยื่นคํารองขอสอบใหมการสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้น
ภายใน 1ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
3.นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาให
โอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทได
จ. กิจกรรมทางวิชาการประกอบดวย
1. การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และตองเขา
รวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ง.การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1.นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ

เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร

เหมือนเดิม

จ. กิจกรรมทางวิชาการประกอบดวย
1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่
ปรับขอความใหเหมาะสมกับหลักสูตร
เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษาจะตองเขารวม
สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรบั การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนิน การใหผล 2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรบั การ
เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
งานหรือสวนหนึง่ ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับ
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (peer review) นานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ตองอยูในฐานขอมูล ISI,
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ จํานวนอยางนอย 2
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎี
เรื่องโดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก
นิพนธ หรือสวนหนึง่ ของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ และรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
เหมือนเดิม
การศึกษา
จ. การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
จ. การสอบประมวลความรู
นักศึกษาจะตองยืน่ แบบคําขอสอบประมวลความรูตอบัณฑิตวิทยาลัยโดย ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดย
ผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา นักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ทั้งนี้จะ
อนุญาตใหสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
ฉ. การสอบวิทยานิพนธ
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเปนผูกาํ หนดใหหลังจาก
นักศึกษาไดทาํ การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธแลวเสร็จ และเขียนวิทยานิพนธ
ยกเลิก
เปนภาษาอังกฤษ

93

เหตุผลในการปรับปรุง

เพื่อใหเกิดความเขมขนและ เขมแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร
เนื่องจากการสอบดุษฎีนิพนธไดรวมอยูใน
วิชา 353897 353898 และ 353899 แลว

5. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางแผนกําหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม
แบบ 1.1
แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
เขารวมกิจกรรม
เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 1
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนเดิม
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธปริญญาเอก
เขารวมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หนวยกิต

0

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
12 353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
12
รวม
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0
หนวยกิต
9

9

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธปริญญาเอก
เขารวมกิจกรรมสัมมนา

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 2
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธปริญญาเอก
เขารวมกิจกรรมสัมมนา
353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
รวม

12

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
12 353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
1 353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)
13
รวม
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หนวยกิต
9

9
หนวยกิต
9
9

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธปริญญาเอก
เขารวมกิจกรรมสัมมนา
สอบประมวลความรู

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 3
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
เหมือนเดิม

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สอบวิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

12

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
353898 ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
0
รวม

96

หนวยกิต
9

9
หนวยกิต
12

12

แบบ 1.2
แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 1
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนเดิม
เขารวมสัมมนา

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธปริญญาเอก
เขารวมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หนวยกิต

0

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
12 353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
12
รวม

97

0
หนวยกิต
8

8

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธปริญญาเอก
เขารวมกิจกรรมสัมมนา

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 2
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธปริญญาเอก
เขารวมกิจกรรมสัมมนา
353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร

12

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
12 353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
1 353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)

รวม

13

98

รวม

หนวยกิต
8

8
หนวยกิต
8

8

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธปริญญาเอก

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 3
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธปริญญาเอก

12

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
12 353897 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม

12

99

รวม

หนวยกิต
8

8
หนวยกิต
8

8

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธปริญญาเอก
สอบประมวลความรู

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 4
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353897 ดุษฎีนิพนธ
ยกเลิก
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สอบวิทยานิพนธ

12

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ดุษฎีนิพนธ
ยกเลิก
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม

0

100

รวม

หนวยกิต
8

8
หนวยกิต
8

8

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 5
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
353897 ดุษฎีนิพนธ
สอบประมวลความรู
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

หนวยกิต
8

ไมมี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ไมมี

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
353897 ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

101

8

หนวยกิต
8

8

แบบ 2.1
แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
353... ก.พร.... วิชาเลือก
353... ก.พร... วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 1
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
3 353... วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
3
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353... ก.พร... วิชาเลือก
353891 ก.พร.891 สัมมนาพืชไร 1
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ
เขารวมกิจกรรมสัมมนา

6

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
3 353... วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
1
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนา

รวม

4

102

รวม

หนวยกิต
3
3

6
หนวยกิต
3
1

4

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
353899 ก.พร.899 วิทยานิพนธ
353892 ก.พร.892 สัมมนาพืชไร 2
เขารวมกิจกรรมสัมมนา

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 2
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353899 ดุษฎีนิพนธ
1
เหมือนเดิม
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353899 ก.พร.899 วิทยานิพนธ
353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
353893 ก.พร.893 สัมมนาพืชไร 3
เขารวมกิจกรรมสัมมนา

13

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
12 353899 ดุษฎีนิพนธ
1 353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)
1
เหมือนเดิม
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม

14

103

รวม

หนวยกิต
9
1

10
หนวยกิต
9
1

10

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ
สอบประมวลความรู

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 3
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353899 ดุษฎีนิพนธ
เหมือนเดิม
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สอบวิทยานิพนธ

12

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
353899 ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม

0

104

รวม

หนวยกิต
9

9
หนวยกิต
9

9

แบบ 2.2
แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
353... ก.พร..... วิชาเลือก
353... ก.พร.... วิชาเลือก
วิชาเลือกนอกสาขา

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 1
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
3 353... วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
3 353… วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
3
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกนอกสาขา
วิชาเลือกนอกสาขา
วิชาเลือกนอกสาขา
สอบวัดคุณสมบัติ
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ

9

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
3
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
3
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
3
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ

รวม

9

105

รวม

หนวยกิต
3
3
3
9
หนวยกิต
3
3
3

9

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
353891 ก.พร.891 สัมมนาพืชไร 1
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ
วิชาเลือกนอกสาขา
เขารวมกิจกรรมสัมมนา

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 2
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
1 เหมือนเดิม
9 353898 ดุษฎีนิพนธ
3
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม

รวม

หนวยกิต
1
6
3

10

13
ภาคการศึกษาที่ 2
353892 ก.พร.892 สัมมนาพืชไร 2
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ
353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร

หนวยกิต
1
9
1

เขารวมกิจกรรมสัมมนา
รวม

11

106

ภาคการศึกษาที่ 2
เหมือนเดิม
353898 ดุษฎีนิพนธ
353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร
(ไมนับเปนหนวยกิตสะสม)
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน
รวม

หนวยกิต
1
6
-

7

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
353893 ก.พร.893 สัมมนาพืชไร 3
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ
เชารวมกิจกรรมสัมมนา

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 3
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
1 เหมือนเดิม
9 353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ

10

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
9 353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม

9

107

รวม

หนวยกิต
1
6

7
หนวยกิต
6

6

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ
สอบประมวลความรู

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 4
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
12 353898 ดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
สอบวิทยานิพนธ

12

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
353899 ดุษฎีนิพนธ
ยกเลิก
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

รวม

0

108

รวม

หนวยกิต
6

6
หนวยกิต
6

6

แผนการศึกษาเดิม
ปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษาใหม
ปที่ 5
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
353899 ดุษฎีนิพนธ
สอบประมวลความรู
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน

หนวยกิต
6

ไมมี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ไมมี

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
353899 ดุษฎีนิพนธ
สอบดุษฎีนิพนธ
เขารวมสัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
รวม

109

6

หนวยกิต
6

6

6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

7. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อ
ใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550

132

133

134

8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การยายสาขาวิชา
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

135

136

137

138
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140

141

142

144

