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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 

(หลักสูตรนานาชาติ)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะเกษตรศาสตร์  

 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 
  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agricultural Systems Management  
  (International Program) 

 
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ  

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการระบบเกษตร) 
  : ช่ือย่อ    วท.ม.  (การจัดการระบบเกษตร) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม   Master of Science  (Agricultural Systems Management) 
  : ช่ือย่อ    M.S.  (Agricultural Systems Management) 
 
4. วิชาเอก (ถ้ามี) ……-…… 

 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   38 หน่วยกิต  

 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
  ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 
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 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ  
  

      6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 
 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

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

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 13/2560  

เมื่อวันท่ี 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี12/2560  

เมื่อวันท่ี 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 นักวิจัย 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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 นักพัฒนาภาครัฐและองค์กรเอกชน 
 อาจารย์ 

 
10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

1. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช - Ph.D (Agronomy and Soil), 
University of Hawaii at Manoa, 
USA., 1991 

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

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

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

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

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

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

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

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

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

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

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีต้ัง  
 นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 
 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
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 การพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) จะเป็นช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีจะพัฒนาประเทศ
ไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  โดยการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น
ก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากขึ้น รวมท้ังการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชน
และท้องถิ่น  ซึ่งในด้านการพัฒนาภาคการเกษตรนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งการสร้างฐานการผลิต
ภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพัฒนาการเกษตรภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ หลักสูตรการจัดการระบบเกษตรได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาภาคการเกษตรตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ 

 
12.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

    สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ี
เช่ือมโยงกับศาสนา ในภาคการเกษตรจึงเป็นแหล่งก าเนิดของวัฒนธรรมไทยท่ีตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยมีแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปเข้ากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศและมี
ความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกท่ีได้ปรับเปล่ียนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคม
อุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู้” ท าให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์ท่ีเรียกว่า ยุคดิจิตอล อย่างรวดเร็ว กระทบต่อวัฒนธรรมไทยท้ังทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความ
เช่ือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค ส่งผลให้สังคมไทย
ประสพปัญหาวิกฤติค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท่ีหลากหลาย เพราะขาด
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี เพื่อปรับเปล่ียนค่านิยมและ
พฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายในการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน โดยให้คนไทยทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีสุขภาวะ ความรู้และมาตรฐานการครองชีพท่ีดี และมีทักษะ ความรู้
ความสามารถท่ีจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อม
รับกับบริบทการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
 ของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร มีการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการจัดการเพื่อความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ มีความ
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สมดุลในด้านวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางการผลิตพืชพลังงาน ความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เนื้อหาของหลักสูตรจะรวมการวิเคราะห์ระบบเกษตรท่ี
ซับซ้อน การจัดการระบบเกษตรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การวิเคราะห์
การตัดสินใจในระบบเกษตร การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร ระบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี
ส าหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์และจัดการความเส่ียงในภาคเกษตร การวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและการแก้ไขปัญหาระบบ
การเกษตรและทรัพยากร ท่ีมีความเป็นสากล แต่มีวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย หลักสูตรการจัดการ
ระบบเกษตร ใช้วิธีการบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ท่ีจะต้องมีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการระบบ
การเกษตรและฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม สร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์คุณค่า 
สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร  คุ้มครองสิทธิและ
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีให้
ความสนใจและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
13.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความพร้อมในการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตามแนวทางและหลักการของเกษตรศาสตร์เชิงระบบ และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ         
มีโครงการวิจัยท่ีจะรองรับงานวิจัยในระดับสูงท่ีเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถน าแนวทางและ
ผลงานวิจัยกลับมาใช้ประโยชน์สู่พื้นท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้หลักวิชาการด้านระบบเกษตร
เพื่อช่วยเหลือชุมชนในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับการเกษตรกรรมในชุมชน หรือการศึกษาหาแนวทางการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านหรือชุมชนท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นท่ีหรือ
ในท้องถิ่นนั้น ๆ  เป็นต้น ด้วยความเป็นหลักสูตรในรูปแบบการบูรณาการแบบองค์รวมของหลักสูตร 
“การจัดการระบบเกษตร” ซึ่งจะสามารถพัฒนาและฝึกนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในเรื่องการท างานวิ จัยด้านการเกษตรเชิงระบบ การจัดการระบบเกษตร และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก
ในแง่ของการบริหารและการจัดการระบบการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานของชุมชน    
ท่ีต้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายในสภาพนิเวศของลุ่มน้ าท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ังด้านการเกษตร ป่าไม้ 
แหล่งน้ า และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ท่ีต้องการการบูรณาการและการผสมผสานกันให้ได้อย่างลงตัว
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และกลมกลืนระหว่างศาสตร์ทางด้านการเกษตร การป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในด้านการเรียนการสอน และ การวิจัยท่ีมี
เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล มีความเปิดกว้างสู่ภูมิภาค และ นานาชาติมากขึ้น ดังนั้น 
หลักสูตรฯ นี้  จะสามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างดี และสามารถเป็นบันไดสู่ความ
เป็นเลิศ และเป็นหนึ่งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้  
 

14 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น    
 เนื่องจากหลักสูตรการจัดการระบบเกษตรนี้ได้สร้างให้เป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะบูรณาการแบบ
องค์รวม จึงเปิดให้มีการเลือกสาขาวิชานอกวิชาเฉพาะจากกระบวนวิชาจากภาควิชาต่าง ๆ ในคณะ
เกษตรศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยกระบวนวิชาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์
ศาสตร์ 
 
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

 
เป็นกระบวน

วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี ้

 

 หมายเหตุ 

กระบวนวิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 351763 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

กระบวนวิชาเลือก
นอกสาขาวิชาเฉพาะ 

1. 351720 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

2. 351764 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

3. 361712 ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

4. 362751 ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
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14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ท่ีให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 
กรณีท่ีนักศึกษานอกหลักสูตรท่ีสนใจสามารถมาลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ีสาขาเปิด   

สอนได้ ท้ังนี้ให้ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชา 
14.3 การบริหารจัดการ   

   การบริหารจัดการกระบวนวิชาเป็นแบบการบูรณาการ โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจในคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมท าการสอนวิชาท่ีได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา   
 หลักสูตรการจัดการระบบเกษตรเป็นหลักสูตรท่ีรวมศาสตร์หลายแขนงท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสานกับสังคมศาสตร์และศาสตร์ด้านการจัดการ โดยเน้นการจัดการองค์ความรู้ 
ในลักษณะสหสาขาวิชา เพื่อให้มหาบัณฑิตได้มีความรู้ด้านการจัดการระบบเกษตร มาใช้ในการแก้ปัญหาทาง
การเกษตร ให้มีการผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาระบบเกษตรและทรัพยากร แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนและพัฒนาสู่ระดับสากล 

 

1.2 วัตถุประสงค ์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี:  
1. คุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปพัฒนาการเกษตรระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง 
          2. ความรู้ทางทฤษฎี การปฏิบัติ และแนวคิดในการบูรณาการองค์ความรู้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์
ปัญหาและวางแผนพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และเป็นธรรม 
           3. ทักษะและประสบการณ์ในการวางแผน การด าเนินการวิจัย พัฒนาการเกษตรและให้มีผลิตภาพ
ท่ีดี ยั่งยืน มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และให้ชุมชนเกษตรสามารถมีการด ารงชีพการเกษตรท่ีมั่นคง  
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน
ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ
ได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท 
ท่ีได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 
   ระบบทวิภาค   

  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 มีภาคการศึกษาพิเศษ     
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

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

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

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   หลักสูตร แบบ 2 
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1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3. มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

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

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได้   
 อื่นๆ ..................................... 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน  
     มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน              
     ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
 อื่นๆ ………………………………… 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

  
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ           
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) -  5 5 - 5 - 5 - 5 - 
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จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

         
 

 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  - - - - 5 5 - 5 - 5 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ  3  ปี   โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอต้ังงบประมาณ   
 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

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

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

บริการวิชาการแก่
สังคม 

3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 3,900 15,024,250 

การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

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

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

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

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

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

 
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว 124,600 บาท  

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อื่นๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปล่ียน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต            

       หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      
                  ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า   26   หน่วยกิต 
                          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า    26   หน่วยกิต 
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  20   หน่วยกิต 
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  11   หน่วยกิต  
       013667  พื้นฐานระบบเกษตร   3   หน่วยกิต 
       366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร  2   หน่วยกิต  
       366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนา 2   หน่วยกิต  
            ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร 
       366706 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางการจัดการ               2  หน่วยกิต 
           ระบบเกษตร 
       366791 สัมมนาระบบเกษตร 1  1   หน่วยกิต 
       366792 สัมมนาระบบเกษตร 2  1   หน่วยกิต 
             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ   
        366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบ 3 หน่วยกิต 
          เกษตร 
                366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นท่ีส าหรับการจัดการ 3 หน่วยกิต 
           ทรัพยากร 
      366731 ระบบเกษตรยั่งยืน   2 หน่วยกิต 
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      366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน      2   หน่วยกิต 
      366733 การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม     2  หน่วยกิต 
      366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วยกิต 
      366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร 3 หน่วยกิต 
       366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1 1 หน่วยกิต 
       366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2 2 หน่วยกิต 
       366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3  3 หน่วยกิต  
                1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต                
                1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี  
               1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
       โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ 
       351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง  3 หน่วยกิต 
      351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
          การเกษตร 
       351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร 3 หน่วยกิต 
       361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของ 3 หน่วยกิต 
            ระบบเกษตร 
       362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต 
            ทรัพยากรเกษตร 
      หรืออาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอื่นในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องตามความเห็นชอบ 
      ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
                  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง     ไม่มี 
 
                         ข. ปริญญานิพนธ ์      
           366799   วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท                                 12   หน่วยกิต 
 
               ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไม่มี 
 
      ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์                          
ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า      
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2  ภาคการศึกษา ยกเว้นในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 และนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อย  ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีมีฐานข้อมูล 
TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full 
Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระ ดับ
นานาชาติ ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวม
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
  3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A 2) 
 Degree Requirements               a minimum of   38    credits 
 A.  Coursework a minimum of 26 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 26 credits 
       1.1 Field of Specialization a minimum of 20 credits 
    1.1.1 Required courses  11 credits 
    366701 Basics of Agricultural Systems 3 credits   
    366702 Analysis of Agricultural Systems 2 credits 
    366703 Management of Agricultural Systems for 2 credits 
      Economic Development and Food Security 
    366706 Advanced Research Methods in Agricultural        2  credits 
      Systems Management 
    366791 Seminar in Agricultural Systems 1 1 credit 
    366792 Seminar in Agricultural Systems 2 1 credit 
    1.1.2 Elective courses a minimum of  9   credits 
    Student may selects the following courses or other courses with approval of 
    Agricultural Systems Management Program Committee 

366721 Modeling and Simulation in Agricultural Systems 3 credits 
    366722 Spatial Information System for Resource   3  credits 
      Management 
    366731 Sustainable Agricultural Systems  2  credits 
    366732       Alternative Agricultural Systems for Sustainable     2    credits 

      Development 
    366733 Analysis of Farm System Performance    2    credits 
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    366741 Natural Resource System Management  3  credits 
    366742 Agricultural Resource Management and  3  credits 
      Planning 

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

       1.2 Other courses a minimum of  6    credits 
         1.2.1   Required courses none 

1.2.2   Elective courses a minimum of  6 credits 
    Student may selects the following courses or others courses with approval 
    of the Agricultural Systems Management Program Committee 

351720 Advance Agricultural Marketing 3 credits 
     351763 Development Project Planning and   3  credits 
      Management                        

351764  Economic for Forestry and Agroforestry 3 credits 
 Management 
361712 Climate and Edaphic Resources of Agricultural 3 credits 
 Systems 
362751 Decision Support System for Agricultural  3 credits 
 Resource Management 
Or a student may select any courses in the field with approval of the 
Agricultural Systems Management Program Committee 

2.  Advanced Undergraduate Courses    none 

    B. Thesis         

   366799  Master’s Thesis  12    credits  

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language - 
 2.  Program requirement  none 
 
 D.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis for 1 time in every semester for at least 2 semester except in first 
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semester of first academic year and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 
published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI tier 
1 database or published full academic paper in an international proceedings 
accepted by the field of study. 

3. A student have to report thesis progression to the Graduate School every 
semester, for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 
3.1.3 กระบวนวิชา   

 (1) หมวดวิชาบังคับ         หน่วยกิต 
  366701 พื้นฐานระบบเกษตร      3(3-0-6) 
   (Basic of Agricultural Systems) 

366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร      2(1-3-4) 
  (Analysis of Agricultural Systems) 
366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 2(2-0-4) 
  ทางอาหาร 
  (Management of Agricultural Systems for Economic 
  Development and Food Security)  
366706 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางการจัดการระบบเกษตร   2(2-0-4) 
  (Advanced Research Methods in Agricultural Systems Management) 
366791 สัมมนาระบบเกษตร 1      1(1-0-2) 
  (Seminar in Agricultural Systems 1) 
366792 สัมมนาระบบเกษตร 2      1(1-0-2) 
  (Seminar in Agricultural Systems 2) 

 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   
 366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร   3(3-0-6) 
  (Modeling and Simulation in Agricultural Systems) 
  366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นท่ีส าหรับการจัดการทรัพยากร   3(3-0-6)    
   (Spatial Information System for Resource Management) 
  366731 ระบบเกษตรยั่งยืน      2(2-0-4) 
   (Sustainable Agricultural Systems) 
 366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน    2(2-0-4) 
  (Alternative Agricultural Systems for Sustainable Development) 

 366733 การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม    2(2-0-4) 
  (Analysis of Farm System Performance) 
 366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 
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  (Natural Resource System Management) 
 366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร   3(3-0-6) 
  (Agricultural Resource Management and Planning) 
 366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1     1(1-0-2) 
  (Selected topics in Agricultural Systems) 1 
 366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2     2(2-0-4) 
  (Selected topics in Agricultural Systems) 2 
 366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3     3(3-0-6) 
  (Selected topics in Agricultural Systems) 3 
 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
 351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง      3(3-0-6) 
   (Advance Agricultural Marketing) 
 351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาทางเกษตร  3(3-0-6) 
  (Development Project Planning and Management) 
 351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร    3(3-0-6) 
  (Economic of Forestry and Agroforestry Management)  
 361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร   3(3-0-6) 
  (Climate and Edaphic Resource of Agricultural Systems) 
 362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
  (Decision Support System for Agricultural Resource  
  Management) 
  
(4) หมวดปริญญานิพนธ ์
 366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท      12 หน่วยกิต 
  (Master’s Thesis) 
 (5) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  ไม่มี 
  (None) 
   
  รหัสกระบวนวิชาท่ีใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
    แผน ก แบบ ก2   
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ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366701 พื้นฐานระบบเกษตร 3 366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร 2 
366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร 
2 366791 สัมมนาระบบเกษตร 1 

366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบ
เกษตร 

2  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ  
 

4 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ 3  กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
    เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
    สัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 10  รวม 10 
 
 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ 2 366792 สัมมนาระบบเกษตร 2 1 
 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6  สัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน   สอบวิทยานิพนธ์  
 รวม 11  รวม 7 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ     
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช* 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D (Agronomy and Soil), 

University of Hawaii at 
Manoa, USA., 1991 

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

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

3 6 3 6 81(18) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ     
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

2 รศ.ดร.ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา* 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D (Ecology), University of 

California, USA., 1990 
- M.S. (Agronomy) University of 

California, USA.,1988   
- วท.บ. (พืชไร่),       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2520 

3 15 3 15 65(11) 

3 ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ* 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D (Agronomy and Soil 

Science), University of Hawaii 
at Manoa, USA., 1998 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

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

6 13 6 13 26(11) 

4 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห ์

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D (Agricultural Economics), 

Michigan State University, 
USA., 1985 

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

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

6 6 6 6 65(32) 

5 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D (Technology  and 

agrarian Development), 
Wageningen University, 
Netherland, 2007 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย,  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2527 

9 15 9 15 26(17) 

6. ผศ.ดร.จิรวรรณ กจิชัยเจริญ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D (Agricultural Economics), 

University of Hohenheim, 
Germany, 2003 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 

6 6 6 6 28(17) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ     
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2535 
7. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D (Economics), University 

of New England, Australia, 
2011 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

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

6 6 6 6 8(7) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารย์ล าดับท่ี 1 - 7 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), ประเทศ, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัด จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

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

California, Davis, USA., 1975 
คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(ข้าราชการบ านาญ) 

(4) 

2 ดร.พนมศักด์ิ พรหมบุรมย์ Ph.D. (Modelisation des politiques 
agro-environnementales, 
L'Universite Claude Bernard - Lyon 
1, France, 2010 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร           
คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
15(11) 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี  

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบเกษตรตามท่ีนักศึกษา

สนใจ โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 -3 คน มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาของ
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การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ผลการวิจัยเป็นผลงานวิชาการท่ีน าหลักการและทฤษฎีด้านการจัดการระบบเกษตรท่ีสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้รับในด้านสหสาขาวิชาการเกษตรไปประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรกับความรู้ในด้านอื่นหรือศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาทางการ
เกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประ สิทธิภาพท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา  
นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ในปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จ านวน 12 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ  
 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา เกี่ยวกับการจัดการ

ระบบเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนและการวิเคราะห์งานวิจัย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามหลัก
วิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ก่อนการเขียนและเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหาและความสนใจ โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการระบบเกษตรเพื่อพิจารณา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 
ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาโทของโครงร่างงานวิ จัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป          
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มแีนวคิดเชิงระบบ แบบองค์รวม 1. จัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงระบบ โดยเป็น
กระบวนวิชาหลักท่ีนักศึกษาต้องเรียน 
2. มีการจัดสัมมนาโดยมีคณาจารย์หลากหลาย
ภาควิชาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยและการ
เรียนการสอนมีบรรยากาศความเป็นองค์รวมมากขึ้น 
3. มีการน านักศึกษาเข้าไปท างานวิจัยในพื้นท่ี เพื่อ
ฝึกทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้และงานวิจัยท่ี
เป็นแนวคิดเชิงระบบ 

2. ส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 1. มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ีนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อย่างเพียงพอส าหรับการเรียนรู ้

3. ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า และการมีวินัยใน
ตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาท่ีต้องท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการท างาน
ร่วมกัน 
2. มีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าช้ันเรียน 
การส่งงานตรงเวลา ความสม่ าเสมอในการเข้าช้ัน
เรียน มีการลงโทษเมื่อท าผิดกติกา 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
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2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
2. การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
3. การสอนในรายวิชาสัมมนา วิจัย วิทยานิพนธ์ 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ประเมินพฤติกรรมจากการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน และการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    

1.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 
3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4.  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1.  การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาโดย  
  เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชาและเนื้อหาของกระบวนวิชานั้น ๆ  
2.  การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
3.  การฝึกปฏิบัติ 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ การท ารายงาน การน าเสนองาน 
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2. ประเมินจากการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา    
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา ใช้หลักวิชาในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1.  การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. การศึกษาค้นคว้า การสัมมนา การท ารายงาน การท าวิจัย 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
       1. ประเมินจากการสอบและจากผลงานหรือช้ินงาน และการปฏิบัติจริงของนักศึกษา  

2. ประเมินจากการสัมมนาหรือการน าเสนอในช้ันเรียน  

 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ   

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
 หลักสูตรมีการสอดแทรกการให้ความส าคัญและวิธีในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตจริงใน

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
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1. ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาท่ีให้มีกิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินผลการเรียนจากรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 
        สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การสอนในรายวิชาวิจัย วิทยานิพนธ์  
2. การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย วิทยานิพนธ์ 
2. ประเมินผลการเรียนรู้จากการผลิตผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

โปสเตอร์ บทความวิชาการ การน าเสนอแบบปากเปล่า 
 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
366701 พื้นฐานระบบเกษตร                  

366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร                  

366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง 
            เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร 

                 

366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบ
เกษตร 

                 

366791 สัมมนาระบบเกษตร 1                  

366792 สัมมนาระบบเกษตร 2                  

366731 ระบบเกษตรยั่งยืน                  
366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                  

366733 การวิเคราะห์ผลส าเร็จของระบบฟาร์ม                  

366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ                  

366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร                  

366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบ                  

28 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
เกษตร 
366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้น ท่ีส าหรับการจัดการ
ทรัพยากร 

                 

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1                  

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2                  

366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3                  

366799 วิทยานิพนธ์                  

351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง                  

351763 การจัดการและการวางแผนโครงการทาง
เกษตร 

                 

351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร                  

361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบ
เกษตร 

                 

362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร 
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                  ความรับผิดชอบหลกั                    ความรับผิดชอบรอง 
 
 



ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้    
คุณธรรม จริยธรรม         

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุ่ม 
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 

30 
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(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

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

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor) 1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 (2) อักษรล าดับข้ันท่ีไม่มีค่าล าดับข้ัน ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับข้ัน  ความหมาย 
   S เป็นท่ีพอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 (3) อักษรสถานะการศึกษา ท่ียังไม่มีการประเมินผล หรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับข้ัน  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (in progress) 
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   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
    T         ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ (thesis in progress) 
 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับข้ันไม่ต่ ากว่า 
C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับข้ัน S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา   
366791 366792 และ366799 
 
 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา มีการประเมินผลการเรียนนักศึกษาในกระบวนวิชา   
       บรรยายและการท าวิทยานิพนธ์ตามท่ีต้ังไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายกระบวนวิชา โดยให้ 
       คณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาและคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสมของ 
       ข้อสอบและวิธีการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
    1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
      2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
    3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 
   

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ทวนสอบจากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตจากแบบสอบถาม 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ีย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
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5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย  ได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีมีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่
เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาติ ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกี ยรติและ
ศักด์ิของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ               
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน             
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(4) อื่น ๆ (ระบุ) จัดสรรงบประมาณในการวิจัย 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

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

2. บัณฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

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

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย  
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีมีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาติ ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

3. นักศึกษา 
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 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน 

4. อาจารย์ 
 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัยได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาท่ีสอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้น คว้าอิสระ เพื่อ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 
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 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย (มคอ.5 
มคอ. 6 และ มคอ.7) 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน ท้ังทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
 
7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     
 

ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)   
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกกระบวนวิชา 

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน
ในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x 

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

x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนด                  
ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา  

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน                        
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดหลกัสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

x x x 
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ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ    
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร       
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก  
คะแนนเต็ม 5.0 

  x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 11 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี      
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  

 

หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้ส่ือในทุกรายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 

366701 พื้นฐานระบบเกษตร              3(3-0-6)      
                     Basics of Agricultural Systems   
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

แนวคิดเชิงระบบและการน าไปปฏิบัติในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาการจัดการ วิศวกรรมและนิเวศวิทยา 
การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงระบบในทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นด้านงานวิจัย
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และพัฒนาในระดับช้ันต่างๆ ของระบบเกษตร เพื่อน าไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
น าไปสู่วิธีการแก้ไขและปรับปรุงผลิตภาพและความยั่งยืนของระบบเกษตร 
  An introduction to systems thinking and practices covering both soft and hard 
system approaches including their evaluation and organization. Patterns and functions of 
agricultural systems with examples from field, farm, village and watershed. Concepts of agro-
ecosystems properties and their analysis. Application of systems approach in agricultural 
research and development. The consequences of intensification of agricultural development 
process on the maintenance of quality of environment  
 
366702  การวิเคราะห์ระบบเกษตร           2(1-3-4) 
   Analysis of Agricultural Systems   
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี    
   
 ศึกษาวิธีวิเคราะห์ปัญหาและคุณสมบัติของระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ
เกษตร การจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับระบบเกษตรโดยใช้วิธีการทางสถิติในการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหลายตัวแปร ท้ังการวิเคราะห์แบบถดถอย การวิเคราะห์ตัวประกอบ
และแบบกลุ่ม และการแปลผลการวิเคราะห์ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุง
สถานการณ์ 

 Study methods for analyzing problems and system properties, relationships between 
different components of agricultural systems, database management and analysis methods 
to deal with agricultural system data using statistical approaches to manage and analyze 
data with multiple variables, including regression, factor or principle component and cluster 
analyses. The interpretation of the results lead to screening alternative solutions and 
improvement of the situations 

 
 
 
 
 
 

366703  การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ                     2(2-0-4) 
                    ม่ันคงทางอาหาร  
   Management of Agricultural Systems for Economic Development  
                    and Food Security 
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เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี    
           แนวคิด โมเดล ตัวช้ีวัดการพัฒนาและประสบการณ์การพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านเกษตรและอาหาร รวมท้ังปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ศึกษาเกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการนโยบายและสถาบันในระดับประเทศ 
ระดับท้องถิ่น และระดับครัวเรือนท่ีเกี่ยวกับระบบเกษตร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแผนงานและ
โครงการทางเกษตรและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อันน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร
ในทุกระดับ 

Development concepts, models, indicators and experiences of developing countries 
dealing with agricultural and food situations as well as environmental problems which affect 
food security and economic development.  Economic development models, policies and 
institutions in national, local and household levels related to agricultural systems are 
explored to reveal lessons learnt on management of participatory agricultural and 
environmental programs and projects leading to food security and economic development 
in all levels 
 
366706 ระเบียบวิจัยข้ันสูงทางการจัดการระบบเกษตร     2(2-0-4) 
 Advanced Research Methods in Agricultural Systems Management 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 วัตถุประสงค์ และปรัชญาการท าวิจัยด้านระบบเกษตร การประเมินคุณสมบัติและความซับซ้อนของ
ระบบเกษตร การหาช่องว่างทางองค์ความรู้ และปัญหาการวิจัยท่ีส าคัญ เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และปริมาณ เพื่อการจัดการระบบ กรณีศึกษา การวางแผนและออกแบบการวิจัยระบบเกษตร การน าผลวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และ จริยธรรมการวิจัยระบบเกษตร 
 Objectives  and philosophy of agricultural system research.  Assessment of 
agricultural system complexity and properties.  Finding knowledge gaps and key research 
questions.  Qualitative and quantitative analytical tools for agricultural system research.  
Case studies.  Agricultural system research planning and design.  Utilization of research 
results.  Ethics of agricultural systems 
 
 
 
 
366721          การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร                          3(2-3-4) 



46 
 

                      Modeling and Simulation in Agricultural Systems 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  366762 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 วิธีการวิเคราะห์และเทคนิคการสร้างแบบจ าลองระบบท่ีซับซ้อน การจ าลองระบบจะเน้นระบบ
เกษตร ระบบนิเวศน์ และระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม เช่น 
DYNAMO และเน้นถึงการประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการแก้ปัญหาและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
ระบบ 
            Methods of analysis and technique in model-building of complex systems. 
Simulation of the systems which emphasizes agricultural, ecological and socioeconomic 
systems will be explored using suitable computer simulation language such as DYNAMO. The 
course will focus on the application of simulation models to support decision making in the 
systems 
 
366722      ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการจัดการทรัพยากร                     3(2-3-4) 
      Spatial Information Systems for Resource Management  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: 366702 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
             องค์ประกอบของระบบและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าการวิเคราะห์การแสดงข้อมูล ท่ี
สามารถอ้างอิงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ  ลักษณะโครงสร้างของข้อมูล การวิเคราะห์ เชิงพื้นท่ี  
การวางแผนเชิงพื้นท่ี การวางแผนระบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากร การปฏิบัติการจะเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้กระบวนการท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี โดยใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมบนไมโครคอมพิวเตอร์ และข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากพื้นท่ีจริง 
             Fundamental components and processes of spatial information systems including 
data acquisition, analyses and display.  This spatial data structure, spatial analyses, system 
planning and implementing for agricultural planning and resource management. Laboratory 
work involves hands-on experience in different processing of spatial information systems 
using microcomputer-based software and real world data 
 
366731     ระบบเกษตรยั่งยืน            2(2-0-4) 
                        Sustainable Agricultural Systems 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา  

  แนวคิดความยั่งยืนของระบบเกษตรและพัฒนาการของเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
การพัฒนาการของเกษตรยั่งยืน การเปล่ียนแปลงระบบการผลิตทางเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ในภูมิภาค
ภายใต้ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรและการแข่งขัน การอธิบายและวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบการ
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ผลิตต่างๆโดยอาศัยหลักการนิเวศเกษตร พร้อมท้ังการใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆในการประเมินผลท้ังในระดับ
ฟาร์มและชุมชน การปรับใช้แนวทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการนิเวศเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ท่ีมั่น
ยืนของชุมชน พร้อมท้ังรูปแบบการให้บริการท่ีปรับเปล่ียนไป ประเด็นการขยายผลของนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน 
และฐานคิดงานวิจัยเกษตรยั่งยืนบูรณาการ 
            Concept of sustainability in agriculture and development of sustainable agriculture. 
Transforming sustainable agriculture by small farm-holders under resource constraints and 
market competition. Use of agroecological principles to examine properties of various 
production systems and use of multiple criteria and indicators for assessing farm and 
community performance. Application of participatory learning approach for sustainable 
agroecosystem management, and delivery of agricultural services. Issues on up-scaling of 
sustainable agriculture innovations and integrative research in sustainable agriculture will be 
discussed 
 
366732       ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนายั่งยืน        2(2-0-4) 
        Alternative Agricultural Systems for Sustainable Development 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ไม่มี 
  หลักการและแนวทางปฏิบัติระบบเกษตรทางเลือก รูปแบบระบบเกษตรทางเลือก เช่น เกษตรอินทรีย์ 
วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เนื้อหากระบวนวิชาประกอบด้วย บริบทความเปราะบางและความเส่ียงท่ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต กลยุทธ์ในการปรับตัวการด าเนินชีวิตท่ียั่งยืนของชุมชน  กระบวนวิชาเน้นการน าเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบการผลิตเพื่ออาหารและรายได้ และนวัตกรรมทางเทคนิคและสังคมต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน การน าใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการพึ่งตนเองได้ และการประเมินคุณสมบัติเกษตรทางเลือก การอภิปราย กรณีศึกษาเพื่อเข้าใจ
คุณสมบัติของระบบเพื่อเกิดความยั่งยืนและประเด็นท้าทายระบบเกษตรทางเลือกต่อการบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

Principle and practices of alternative agriculture systems, typology of alternative 
agriculture systems: organic agriculture, agro-forestry, integrated farming. The course will 
provide vulnerability contexts and risk influencing farmers’ livelihoods, farmers’ adaptive 
strategies to achieve sustainable livelihoods. The course will highlight on local knowledge in 
sustainable agriculture and food production systems and social and technological 
innovations for sustainable development. The Sufficiency Economy Philosophy principle for 
resource regeneration, economic stability and self-reliance, and principle of systems 
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properties assessment will provide. Case studies and challenges of alternative agricultural 
systems to meet sustainable development goals will be discuss 
 
366733                การวิเคราะหผ์ลความส าเร็จของระบบฟาร์ม        2(2-0-4) 
                     Analysis of farm system performance  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ไม่มี 
   การประยุกต์ทฤษฎีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลความส าเร็จของฟาร์ม และการยอมรับและปรับ
ใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร การประเมินผลส าเร็จของฟาร์มในประเด็นส่ิงแวดล้อม 

  Principles and methods of farm system performance analysis.  Analysis of farmers’ 
adoption and adaptation of technology.  Evaluation of farm performance related to 
environmental quality 
366741                การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ                             3(3-0-6) 
       Natural Resource System Management  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:    366701 (พืน้ฐานระบบเกษตร) 
            หลักการและวิธีปฏิบัติของการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรและธรรมชาติแบบผสมผสาน 

ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสนใจใน

ทรัพยากรเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด เช่น ท่ีดิน น้ า ป่า และ ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้

ความสนใจเชิงเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของเทคโนโลยีการเกษตร และ ความ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศต่อระบบทรัพยากรธรรมชาติ และระบบการด ารงชีพ  

            This course will provide students with an understanding and knowledge dealing 

with sustainable management of agricultural and natural resources.  Students will recognize 

the importance of people’s livelihood in management of natural resources.  Good practices 

in forest, watershed, soil, water and biodiversity conservation will be introduced to students.  

Techniques of economic analysis used in sustainable resource management will be 

introduced.  The mechanism and difficulties in payment for environmental services will also 

be taught in this course 

 
366742       การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร                           3(3-0-6) 
        Agricultural Resource Management and Planning                                                 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:    366701 (พืน้ฐานระบบเกษตร) 
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            พื้นฐาน องค์ประกอบ และขบวนการการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางเกษตรเชิงพื้นท่ี โดยใช้
แนวคิดการจ าลองโครงสร้างเชิงภูมิทัศน์ ตลอดจนการน าเครื่องมือทางด้านระบบภูมิสารสนเทศและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี มาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  Fundamental, components and processes of spatial landscape modeling 
information systems planning and implementing for agricultural resources planning and 
management. To guide students on integrating GIS and various analytical techniques for land 
resources management. Project planning for sustainable use of land resources 

 
366769       หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร  1                              1(1-0-2) 
        Selected Topics in Agricultural Systems 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร 
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems 
 

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

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร 
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems 

 
366789                 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร       3                               3(3-0-6) 
          Selected Topics in Agricultural Systems 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร 
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems 
 

366791    สัมมนาระบบเกษตร 1                               1(1-0-2) 
          Seminar in Agricultural Systems 1 



50 
 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การศึกษาค้นคว้า เสนอผลงานและอภิปรายในหัวข้อท่ีเลือกสรร  
Presentation and discussion of selected topics on agricultural system, research and 

development currently conducted by graduate students or others 
 
366792                   สัมมนาระบบเกษตร 2                                                   1(1-0-2) 
            Seminar in Agricultural Systems 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาค้นคว้า เสนอผลงานและอภิปรายในหัวข้อท่ีเลือกสรร  
Presentation and discussion of selected topics on agricultural systems, research and 

development currently conducted by graduate students or others 
 
366799                  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                    12 หน่วยกิต 
           Master’s Thesis 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:     ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ
หัวข้อโครงร่าง 

 การวิจัยอิสระเพื่อตอบปัญหาหรือเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบเกษตร 
           Identification of key problems, design and conduct of experiments, analysis and 
inference of results using sound scientific methods 
 
 
 
 
 
351720         การตลาดเกษตรขั้นสูง                                                           3(3-0-6) 
                           Advanced Agricultural Marketing 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
            การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่อระบบการตลาดเกษตร 
การวิเคราะห์เทคนิคและราคา, อุปสงค์และอุปทาน, ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งท่ีต้ังของฟาร์ม 
การตลาด นโยบายการค้าและการวิจัยการตลาด 
            Marketing problems, approaches to marketing study, analyses of technical and 
pricing efficiencies, demand and supply analysis, analysis of product quality and price, 
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optimal location of firms, marketing and trade policies and their impact, and marketing 
research 
 
351763           การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร             3(3-0-6) 
           Development Project Planning and Management 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 แนวคิดโครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินค่า การจัดองค์กร
และการจัดการโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ การควบคุม การติดตามผลและการประเมินผลส าเร็จ
โครงการ 
           Project concept and planning process, project preparation and appraisal, organization 
and management of a project entity, project implementation, control, monitoring and 
evaluation 
 
351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร                          3(3-0-6) 
                          Economics of Forestry and Agroforestry Management 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  บริบทการท ากิจกรรมและโครงการทางป่าไม้และวนเกษตรโดยเกษตรกรหรือ  ผู้ประกอบการ  การ
ค านวณและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลผลิต ต้นทุน ผลผลิตในระยะยาว ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการประเมินต้นทุน
และผลได้ต่างๆ รวมท้ังผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม การวางแผนปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลเพื่อ
การพัฒนาป่าไม้และวนเกษตร 

 Context of forestry and agroforestry activities and/or projects operated by farmers or 
entrepreneurs. Calculation and analysis of inputs, outputs, cost and benefits in the long run. 
Problems in cost and benefit assessment including impact on the environment and 
communities. Planning, implementation, monitoring and evaluation of forestry and 
agroforestry development  work 
 
 
 
 
 
361712   ทรัพยากรเก่ียวกับดินและอากาศของระบบเกษตร                     3(3-0-6) 
   Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 
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เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ก.ปฐ 211 (361211) และ ก.ปฐ. 441  (361441) หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตพืชกับทรัพยากรแวดล้อมในดินและภูมิอากาศข้อมูล สภาพภูมิอากาศ
รวมท้ังลักษณะฝนตก กระจายตัว และการคายน้ า แบบจ าลอง ความสมดุลย์ของน้ าท่ีเกี่ยวเนื่องกับศักยภาพ
ของฤดูปลูก การเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศเกษตร การประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน และการแบ่งเขตนิเวศ
เกษตรของประเทศ 

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

 
362751  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร              3(3-0-6) 
            Decision Support Systems for Agricultural Resource Management 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  ก.พร. 400 (353400) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เทคโนโลยีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และเทคนิคการวางแผนการใช้ท่ีดิน การพัฒนา การ
ประมวลข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) ฐานข้อมูลส าหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ความเส่ียงและ
การตัดสินใจ 

Decision Support System (DSS) technology and land use planning techniques. The 
development of the Electronic Data Processing (EDP), database for resource management, 
risk and decision making analysis 
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2.   ค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

7. Pham, Thi Thuyen, Y. Chaovanapoonphol, and A. Jintrawet.  2014.  “Farmers’ Perception 
and Adaptation to Climate Pressure on Highland Robusta Coffee Production, Dak Lak 
Province, Vietnam.”  Khon Kaen Agriculture Journal, 42(SUPPL. 2): 55-65. 
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8. Ueangsawat, K., and A. Jintrawet. 2014. “An Assessment of Future Climate Change and 
Water Condition in Upper Ping River Basin under A2 and B2 Scenarios during      
2015 –2074.” Environment and Natural Resources Journal. 11(1): 22-43. 

9. Keoboualapha, B., T. Onpraphai, A. Jintrawet, S. Simaraks, and A. Polthanee. 2013. 
“Imperata Grassland Mapping in Northern Uplands of Lao PDR: Area, Distribution, 
Characteristics, and Implications for Slash-and-Burn Cultivation.” Southeast Asian 
Studies. 2(2): 383-399.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

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

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 

1. ชนพล ภัทรอุดมกิจ สายบัว เข็มเพ็ชร และศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา. 2557. “การจัดการไนโตรเจนและสังกะสี
เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวท่ีปลูกในดินท่ีปนเปื้อนสารแคดเมียม.” วารสารแก่นเกษตร   
ปีท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2): 104-112. 

2. ฤทธิ์เดช สุตา สายบัว เข็มเพ็ชร และศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา. 2557. “การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกร
บนพื้นท่ีสูงต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ .” วารสารแก่นเกษตร ปีท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2):        
190-199.  

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

4. สายบัว เข็มเพชร และศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา. 2555. “แบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ า.” 
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งท่ี 8 . 
2(2555): 222-229. 
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การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. กาญจนา อุ่นใจ ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของการใส่สังกะสีท่ีมีต่อการสะสม

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

2. คมกฤตย์ ปรัชญาวิโรจน์ ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมไอโอไดด์ต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร 
ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 60-70. 

3. จตุพล บุญว่าง ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา และแสงทิวา สุริยงค์. 2556. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบ. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 30-38. 

4. ประภัสสร ทองเล่ม ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลการจัดการไนโตรเจน และ
แคลเซียม ท่ีมีผลต่อผลผลิต และความเข้มข้นของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวพันธุ์ขาว     
ดอกมะลิ 105 กับ ข้าวพันธุ์ กข15. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11 (30 – 31 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
แผน ก แบบ ก 2 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า      38 หน่วยกิต 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ปรับให้สอดคล้องตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

 ก.กระบวนวิชาเรียน                              ไม่น้อยกว่า  26 หน่วยกิต    
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา             ไม่น้อยกว่า  26 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
  1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต                                    
    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                               11  หน่วยกิต   

366701   พื้นฐานระบบเกษตร                                      3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  

366702   การวิเคราะห์ระบบเกษตร                               3 หน่วยกิต 366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร                              2 หน่วยกิต ปรับปรุงกระบวนวิชาโดยลดเน้ือหากระบวน
วิชาที่ซ้ าซ้อนและเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติการ และ
ปรับลดจ านวน 
หน่วยกิตลง จาก 3 เป็น 2 หน่วยกิต 

366703   การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง           3 หน่วยกิต 

             เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร 

366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง          2  หน่วยกิต       
           เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร                 

ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาให้มีความ
กระชับและทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
และปรับลดจ านวนหน่วยกิตลง จาก 3 เป็น 
2 หน่วยกิต 

                                                                                 - ไม่มี- 366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร   2 หน่วยกิต เพ่ิมกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ระเบียบวิธีวิจัยที่น าไปใช้กับการวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ได้ 

366791 สัมมนาระบบเกษตร 1                                     1 หน่วยกิต                                        

366792 สัมมนาระบบเกษตร 2                                     1 หน่วยกิต                                      เหมือนเดิม  

1.1.2 กระบวนวชิาเลือก ไม่น้อยกว่า                               9 หน่วยกิต                                      เหมือนเดิม  
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โดยเลือกจากกระบวนวิชา ดังน้ี 

366722   ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการจัดการ                3 หน่วยกิต 

              ทรัพยากร 

366722   ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการจัดการ             3 หน่วยกิต 

              ทรัพยากร 

ปรับผลการเรียนรู ้

366731   ระบบเกษตรย่ังยืน                                        3 หน่วยกิต 

 

366731   ระบบเกษตรย่ังยืน                                     2 หน่วยกิต 
 

ปรับเน้ือหาให้กระชับและทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

                                                                                 - ไม่มี- 366732   ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน        2 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่  ซึ่งมีเน้ือหาบางส่วนที่
แยกมาจาก 366731 และเพ่ิมเน้ือหาด้านการ
พัฒนาเกษตรแบบย่ังยืน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 

                                                                                - ไม่มี- 366733 การวิเคราะหผ์ลความส าเร็จของระบบฟาร์ม          2 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่ ที่นักศึกษาสามารถ
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท า
ให้ระบบฟาร์มประสบความส าเร็จ 

366741   การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ                    3 หน่วยกิต   

366742   การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร           3 หน่วยกิต                                         เหมือนเดิม  

351763   การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา            3 หน่วยกิต 

             การเกษตร 

                                         
ยกเลิก 

     
366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร    3 หน่วยกิต 
366769   หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร   1                 1 หน่วยกิต 
366779   หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร   2                 2 หน่วยกิต 
366789   หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร   3                 3 หน่วยกิต 

ยกเลิกกระบวนวิชาน้ีในข้อ 1.1.2 ไปไวใ้นข้อ 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ 

    ยกเลิกสี่กระบวนวิชาในข้อ 1.2.2    

    กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 

    เน่ืองจากทั้งสี่กระบวนวิชาเป็นกระบวน 

   วิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะในข้อ 1.1 2 

   และมีการปรับผลการเรียนรู้ 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต    

     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ        ไม่ม ี   
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     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า                      6 หน่วยกิต 

             โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี 

                                        
เหมือนเดิม 

 

351720   การตลาดเกษตรขั้นสูง                                     3 หน่วยกิต   

351763   การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา            3 หน่วยกิต 

             การเกษตร 

ยกเลิก  

351764   เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไมแ้ละวนเกษตร           3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  

353722   การจัดการระบบพืช                                       3 หน่วยกิต ยกเลิก เน้ือหาซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชา 353721 

361712   ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร    3 หน่วยกิต   

362751   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ            3 หน่วยกิต 

             ทรัพยากรเกษตร 

เหมือนเดิม   

366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร       3 หน่วยกิต       ยกเลิกสี่กระบวนวิชาน้ี ในข้อ 1.2.2 
 366769   หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร   1                    1 หน่วยกิต       น าไปไว้ในข้อ 1.1.2 กระบวนวชิาเลือก 

366779   หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร   2                    2 หน่วยกิต ยกเลิก      ในสาขาวิชาเฉพาะ 

366789   หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร   3                    3 หน่วยกิต       และปรับผลการเรียนรู้       
หรืออาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอื่นในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เหมือนเดิม         

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  

ไม่มี   - ไม่มี - 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง 
เหมือนเดิม 

 

ข. วิทยานิพนธ์                         12 หน่วยกิต 
366799   วิทยานิพนธ์                                  12 หน่วยกิต 

ข. วิทยานิพนธ์                                                   12 หน่วยกิต 
366799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                               12 หน่วยกิต 

ปรับชื่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1)   ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
เหมือนเดิม 
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2)   ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา:  - ไม่มี - 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ง. กิจกรรมทางวิชาการ  
1) การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมการสัมมนาทุก
ครั้ง 

1)   นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับ 
      วิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น 
      จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ 1  
      ปีการศึกษาที่ 1 และนักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาทุกครั้ง                                  

เน่ืองจากเป็นการศึกษาภาคแรก นักศึกษา
ต้องเรียนรู้เน้ือหาวิชาและวธิีการค้นคว้า 
จัดเตรียมข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการสัมมนา 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงาน
ที่ เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหาหรือ
ตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อย  ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่
มีฐานข้อมูล  TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่ เป็น
บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

3.  ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน  
    ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวม   
    ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
เหมือนเดิม 

 



5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม ่
ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
366701 ก.รก.701 พื้นฐานระบบเกษตร 3 
366702 ก.รก.702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร 3 
366703 ก.รก.703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 3 
  ความมั่นคงทางอาหาร 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
  รวม                                                                               9 

ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
366701 ก.รก.701 พื้นฐานระบบเกษตร 3 
366703 ก.รก.703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 2 
  ความมั่นคงทางอาหาร 
366706     ก.รก.706        ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร                           2 
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
  รวม                                                                             10 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
366791 ก.รก.791 สัมมนาระบบเกษตร 1 1 
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 6 
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  รวม 10 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
366702 ก.รก.702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร 2 
366791216ก.รก.791 สัมมนาระบบเกษตร 1      1 
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 4 
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
  รวม  10 

 
ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
366799     ก.รก.799 วิทยานิพนธ์ 6 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
  รวม                                                                             12 

 
ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 2 
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
366799     ก.รก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
สัมมนาและน าเสนอผลงาน  
  รวม                                                                             11 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม ่
  
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
366792 ก.รก.792 สัมมนาระบบเกษตร 2 1 
366799 ก.รก.799 วิทยานิพนธ์ 6 
  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
  สอบวิทยานิพนธ์  
  รวม 7 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
366792 ก.รก.792 สัมมนาระบบเกษตร 2 1 
366799 ก.รก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
  สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
  สอบวิทยานิพนธ์  
  รวม 7 

รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 38 หน่วยกิต รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 38 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
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9.ประกาศบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบตักิารเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้ายสาขาวิชา 
การรบัโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศกึษาบัณฑติศึกษา 
 

 
 

ประกาศบณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบตักิารเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวิชา 
การรบัโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศกึษาบัณฑติศึกษา 

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

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และข้อ 
14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา  
การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย น้ัน  เพื่อให้
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต
เป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2551  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปน้ี 
 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับท่ี  11/2547   เร่ือง แนวปฏิบัติการ
เปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  1  
และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  โดยท่ี 

       2.1  นักศึกษาผู้ท่ีประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบท่ีต้องการเปลี่ยนใหม่ตามท่ีระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมท้ังมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือ
แบบท่ีต้องการเปลี่ยนใหม่น้ัน 

 2.2  ข้ันตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าท่ีนักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณค่า
ล าดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  หรือ
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะ
น้ีจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน 

3. การย้ายสาขาวิชา 
   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือระหว่าง
คณะโดยท่ี 
  3.1  นักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับข้ันสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
ไม่น้อยกว่า  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับข้ันสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ไม่น้อยกว่า  3.00   
       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลัก สูตรท่ีมี เฉพาะ 
วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพิ นิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท้ังสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ข้ันตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม 
และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่
เพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

  3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย  และได้มีการช าระ        ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ก า รย้ า ย
สาขาวิชา รวมท้ังได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้    

ใหม ่
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   3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  
ไป 

     3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังน้ี 
1) กระบวนวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ

กระบวนวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าวท้ังหมด
หรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์
ของนักศึกษา  ท้ังน้ีกระบวนวิชาท่ีได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้
อักษรล าดับข้ันไม่ต่ ากว่า  B  หรืออักษรล าดับข้ัน  S 

2) กระบวนวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชาเดียวกับ
กระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเน้ือหาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวนวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาท่ีสมควรจะเทียบโอนมาเป็น
หน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาท่ีได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับข้ันไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับข้ัน S 

4. การโอนนกัศกึษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาท่ีต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ 
  สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชา
ต่างๆ  ตามท่ีสาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  หน่วยกิต
และมี ค่าล า ดับ ข้ันสะสมเฉลี่ย  3.75  ข้ึนไป หรือมีผลงานวิจัย ท่ี ได้รับการตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2) ข้ันตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาท่ีจะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีจะให้โอนและ
รับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมท้ังได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชา
ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาเอก
ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
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4.2  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  หรือ สาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน 
นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 
1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  หรือ 
2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเง่ือนไข

ของหลักสูตรน้ัน  หรือ 
3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด   
 การโอนนักศึกษากรณีน้ี  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่อีกปริญญาหน่ึงได้  ท้ังน้ี  การส าเร็จการศึกษา
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
 
 
 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูง ใน
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

  4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
   นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  1)   คุณสมบัติของผู้ท่ีจะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหน่ึงท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า  3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะท่ีรับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) 
ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีรับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวนวิชาท่ีอาจได้รับการ
พิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับข้ันไม่ ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรล าดับข้ัน S            
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ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     

  3)   ในกรณีท่ีค่าล าดับข้ันของกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจากของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับข้ัน  ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ี
รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีท่ีเป็นการโอนระหว่างหลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ
โอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับโอน แต่จะต้องไม่เกิน
ครึ่ งห น่ึ งขอ งจ านวนห น่ วยกิ ต  วิท ยา นิพ นธ์ ท้ั งหมด  แล ะ ต้ องใช้ เวล า ศึกษ า ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรท่ีรับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มี
การช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมท้ังได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเง่ือนไขดังน้ี 

      5.1  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ              
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและ            
             หน่วยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ท้ังน้ี จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันท่ี  
             ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ  
             คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน  
      อุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของ 
       คณะท่ีรับโอน  แต่ต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้าง  
       หลักสูตรของสาขาวิชาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากวัน 
       ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ  
       คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 

6.   การเทียบโอนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่ีได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะท่ียังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอน
หน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาท่ีสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาท่ีก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาเห็นชอบ 
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6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี ่ย จะต้องได้ร ับการพ ิจารณาปรับให้เข ้าสู ่ระบบค่าล าด ับขั ้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เร่ิมนับจากวันเข้าช้ันเรียนของภาคการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวันเข้าช้ันเรียนของภาคการศึกษาท่ี
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตามปี
การศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนตามข้อ 7 
 
 ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12   พฤษภาคม   2551 
 
      (ลงนาม)     สุรศักด์ิ  วัฒเนสก์ 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 


