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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชไร่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์  
   ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Agronomy 
 

2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ 
 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่) 
  : ช่ือย่อ  ปร.ด. (พืชไร่) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Doctor of Philosophy (Agronomy) 
  : ช่ือย่อ  Ph.D. (Agronomy) 
 

4. วิชาเอก  -  
 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   72  หน่วยกิต 

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ 
 หลักสูตร  แบบ 1.1 และ 2.1 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปีและใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
 หลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 5 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
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 6.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย 
 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ทุกวิชาส าหรับกรณีนักศึกษาต่างชาติ 

 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 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 

เมื่อวันท่ี 5  เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 
 เมื่อวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
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8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา  2561 
 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 
 นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร 
 อาจารย์ 
 นักส่งเสริมการเกษตร 
 พนักงานหน่วยงานเอกชน 

 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์  
พรมอุทัย 

- วท.ด. (พืชไร่),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2547 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

2.รศ.ดร.ศันสนีย์  จ าจด - Ph.D. (Plant Breeding), 
  The University of Adelaide, 
   Australia, 1996 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

3.อ.ดร.ต่อนภา  ผุสดี 
 

- วท.ด.(พืชไร่),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
- วท.ม.(ชีววิทยา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2541 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีต้ัง 
 นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 
 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของนานาชาติในปัจจุบันนี้เป็นแบบโลกาภิวัฒน์ 
(Globolization) เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิ ช่วงแสง 
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร และท่ัวโลกให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลง 
ดังนั้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์จึงต้องมีการพัฒนาท้ังทางปัญญาความคิดและทางเทคโนโลยีอย่าง
มากมายและรวดเร็วจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

12.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปล่ียนแปลงของระบบห่วงโซ่อาหาร ระบบสังคมแบบโลกาภิวัตน์ มีการผลิตพืชพืชให้
เหมาะสมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติรวมท้ังการผลิตเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 

13. ผลกระทบจากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
13.1. การพัฒนาหลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอื่นและมีความเป็นสากล
สามารถเสริมสร้างบัณฑิตท่ีมีภูมิปัญญา และความรู้ท่ีทันสมัยสามารถแลกเปล่ียนได้กับนักวิจัยใน
ระดับต่างๆ มีพัฒนาการและภูมิคุ้มกัน ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณธรรม 

13.2. ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีสนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจและสังคม มีส านึกใน
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีธรรมาภิบาล 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
14.1. ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น         

   มีกระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
14.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

  ไม่มี 
14.3  การบริหารจัดการ  

  ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ท่ีเช่ือมโยงมา
จากความรู้พื้นฐานในด้านชีววิทยา เคมี พันธุศาสตร์ เน้นการวิจัยท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต 
พืชไร่ การศึกษาเรื่องปัจจัยการควบคุมการเจริญเติบโต และการใช้ผลผลิตของพืชไร่โดยพันธุกรรม 
สภาพแวดล้อม และปัจจัยร่ วมของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม การจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา
และวิจัยเป็นองค์ความรู้ท่ีจะต่อยอดไปถึงขั้นนวัตกรรมและมีการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีได้รับ
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงหลักคุณธรรมจรรยาบรรณควบคู่กันไป 
 

1.2 วัตถุประสงค ์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี 
 

1. ความรู้ ความสามารถในระดับสูงในการวิจัยด้านพืชศาสตร์ท่ีทันสมัยขึ้น เพื่อให้มีทีมวิจัยท่ีเข้มแข็ง 
สามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยหลักในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมี
คุณภาพและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ สามารถสร้างผลงานทางวิชาการท่ีมีความเป็นสากล 

2. คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ
ทางวิทยาการพืชไร่ท่ีมีความทันสมัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สามารถแลกเปล่ียนความรู้กับชุมชนใน
ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อด ารงไว้ซึง่ประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของไทย และกับชุมชนในระดับนานาชาติ 
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 

3. ปัญญา สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ มีสติสัมปชัญญะ สัมมาทิฎฐิ และ
สัมมาสมาธิ สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ภาวะความเป็นผู้น าสูง สามารถบริหารและเป็น
สมองท่ีมีประสิทธิภาพสูงขององค์กรท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างแตกฉาน 
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก และด้าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 ระดับคะนนผลงานตีพิมพ์ของ
นักศึกษา 

 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

  



 

11 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ 

 ระบบรายป ี
 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 

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

  ระบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
    ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ (ระบุ) ....................................................................... 

  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
    ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ (ระบุ) ....................................................................... 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทางด้านเกษตรหรือชีววิทยา 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ  มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.25 และมีศักยภาพสูงในการท างานวิจัย 
4. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง 
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5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาพืชไร่ 

หลักสูตร แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรหรือชีววิทยา 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ  มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า  3.5 หรือเกียรตินิยม และมีศักยภาพสูงในการ

ท างานวิจัย 
4. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง 
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชาพืชไร่ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ขอ้จ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน 
      มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล  
      ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยโดยจัดให้มีการรวมกลุ่มอ่านบทความทางวิชาการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
  อื่นๆ เช่นการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
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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 1.1 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 
แบบ 1.2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 
แบบ 2.1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 
แบบ 2.2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 1.1 - - - - - 2 - 2 - 2 
แบบ 1.2 - - - - - - - - - 1 
แบบ 2.1 - - - - - 1 - 1 - 1 
แบบ 2.2 - - - - - - - - - 1 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

    1.รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

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

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

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

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

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

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

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

รวม 138,335,800 53,842,170 141,528,097 52,646,055 144,716,356 53,147,446 

รวมทั้งสิ้น 192,177,970 194,174,152 197,863,802 
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2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว  แบบ 1.1  จ านวน  108,240 บาท 

แบบ 1.2   จ านวน  143,840 บาท  
แบบ 2.1   จ านวน  100,920 บาท 
แบบ 2.2   จ านวน  134,240 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบช้ันเรียน 

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 1.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
   หลักสูตรแบบ 1.2   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
   หลักสูตรแบบ 2.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
   หลักสูตรแบบ 2.2   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
          หลักสูตร  แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
               จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

  ก. ปริญญานิพนธ ์                48 หน่วยกิต 

      353898  ดุษฎนีิพนธ์     48    หน่วยกิต 
  ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับดุษฎนีิพนธ์ใน
การสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
  2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V)    
                                                    โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม   

ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอ

โครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหมก่ารสอบ 

แก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
จ. การสอบประมวลความรู้    

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้อง
ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์หลัก ท้ังนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
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    หลักสูตร  แบบ 1.2   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

    ก. ปริญญานิพนธ ์                72 หน่วยกิต 

     353897  ดุษฎีนิพนธ์                            72     หน่วยกิต 
    ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์
ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

  ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V) 
                                                โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม    
 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์                          
เสนอโครงร่างดุษฎนีิพนธ ์

2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบ   
แก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 จ. การสอบประมวลความรู้  
   ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้อง

ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์หลัก ท้ังนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
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หลักสูตร  แบบ 2.1  ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                48  หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า                12  หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา      ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า               9  หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต  
353891  สัมมนาพืชไร่ 1     1  หน่วยกิต 
353892  สัมมนาพืชไร่ 2    1  หน่วยกิต 
353893  สัมมนาพืชไร่ 3    1  หน่วยกิต 

    1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 
     เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าดุษฎนีิพนธ ์
     หรือกระบวนวิชาพืชไร่อืน่ๆท่ีมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาท่ีท าดุษฎนีิพนธ์ 
     โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว 

353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช    3  หน่วยกิต 
353741  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทาง

เกษตร 
   3  หน่วยกิต 

353751  การปรับตัวของพืช 3 หน่วยกิต 
353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3 หน่วยกิต 
353782  สารเคมีก าจัดวัชพืช 3 หน่วยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)             ไม่เกนิ                          3 หน่วยกิต 
          1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ   ไม่มี  
       1.2.2  กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)     ไม่เกิน              3 หน่วยกิต 
      ให้เลือกจากสาขาท่ีมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาพืชไร่ 
            โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว 
  2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่มี 
 ข. ปริญญานิพนธ ์                                                             36  หน่วยกิต 
  353899  ดุษฎีนิพนธ ์                                  36   หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V) 
                 โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม    
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ใน

การสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอ

โครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้

ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
ฉ. การสอบประมวลความรู้    

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้อง
ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์หลัก ท้ังนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาพืชไร่ (353) 
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                    หลักสูตร  แบบ 2.2  ส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 
   ก. กระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

353891  สัมมนาพืชไร่ 1  1    หน่วยกิต 
353892  สัมมนาพืชไร่ 2  1    หน่วยกิต 
353893  สัมมนาพืชไร่ 3  1    หน่วยกิต 

          1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
            เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าดุษฎีนิพนธ ์
            หรือกระบวนวิชาพืชไร่อื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาท่ีท า 
     ดุษฎีนิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว 

353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช      3   หน่วยกิต 
353741  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทาง

เกษตร 
     3   หน่วยกิต 

353751  การปรับตัวของพืช      3   หน่วยกิต 
353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์      3   หน่วยกิต 
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช      3   หน่วยกิต 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี 
   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
     ให้เลือกจากสาขาท่ีมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาพืชไร่ 
       โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว 
  2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่มี 
 ข. ปริญญานิพนธ ์   48 หน่วยกิต 
         353898  ดุษฎีนิพนธ์   48    หน่วยกิต 
 ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V) 
     โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม  
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      ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

        จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์                          

เสนอโครงร่างดุษฎนีิพนธ ์
2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้

ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
  ฉ. การสอบประมวลความรู้  

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้อง
ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์หลัก ท้ังนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาพืชไร่ (353) 
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 Type 1.1  :  Student with Master’s Degree  
  Total credit    48 credits 
  A. Thesis                           48 credits 
  353898   Dissertation   48    credits 
  B.  Academic activities 

1. A student has to organize seminar and present paper in English on the 
topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at 
least 3  semesters and students have to attend seminar every semester 
that the course is offered. 

2. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

3. A student has to report dissertation progression to the Graduate School 
every  semesters which approved by  the Chairman of the Graduate 
Study Committee. 

  C.  Non-credit Courses 
            1.  Graduate School requirement - a foreign language 
            2.  Program requirement     A student has to enroll in a course  353701  as 
          a   Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation 

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

ability  before presenting a dissertation proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular  semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

    E. Comprehensive Examination 
  A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee.               
A student may take a reexamination only once. 
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Type 1.2  :  Student with Bachelor’s Degree      
    Total  credit  72 credits                
 A. Thesis  72 credits 

    353897     Dissertation   72    credits 
  B. Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper in English on the 
topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at 
least 3 semesters and students have to attend seminar every semester 
that the course is offered. 

2. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

3. A student has to report dissertation progression to the Graduate School 
every semesters which approved by  the Chairman of the Graduate 
Study Committee. 

  C. Non-credit Courses 
   1. Graduate School requirement - a foreign language 
   2. Program requirement – a student has to enroll in a course AGRO 701  as  a   

Visitor (V) , do not count as the accumulated credit for graduation  
D. Qualifying Examination 

1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 
ability  before presenting a dissertation proposal. 

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

3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

  E. Comprehensive Examination 
 A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee. A 
student may take a reexamination only once. 
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 Type 2.1 : For student with Master’s Degree 
   Total credit    a minimum of        48  credits 
  A.  Course work  a minimum of          12       credits 
   1. Graduate Courses a minimum of          12  credits 
    1.1 Field of concentration courses a minimum of  9  credits 
     1.1.1  Required courses  3  credits 
    353891 Seminar in Agronomy 1 1     credit 
    353892 Seminar in Agronomy 2 1 credit 
    353893 Seminar in Agronomy 3 1  credit 
    1.1.2   Elective courses a minimum of 6  credits 
       student may select any agronomy courses  
      with approval of the advisory committee, or from the following 

353711  Physiology of Crop Production    3       credits 
353741  Experimental Design and  Analysis 

                in Agriculture 
   3       credits 

353751  Crop Adaptation  3      credits 
353761  Seed Physiology  3      credits 
353782  Herbicides  3      credits 

   1.2  Other courses  (if any)  a maximum of   3 credits 
    1.2.1   Required courses    - credits 
    1.2.2   Elective courses (if any) a maximum of    3 credits 
   2.  Advanced Undergraduate Courses              none 
   B. Thesis 

   353899  Dissertation  36     credits 
   C.  Non-credit Courses 
   1. Graduate School requirement - a foreign language 
   2. Program requirement  - a student has to enroll in a course 353701 as a    
       Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation 
    D.   Academic activities 

1. A student has to organize seminar and present paper in English on the 
topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at 
least 3 semesters and students have to attend seminar every semester 
that the course is offered. 
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2. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

3. A student has to report dissertation progression to the Graduate School 
every semesters which approved by  the Chairman of the Graduate 
Study Committee. 

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

ability  before presenting a dissertation proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular  semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

F.  Comprehensive Examination 
 A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee.               
A student may take a reexamination only once. 
 

Note : Courses in the field of concentration are AGRONOMY (353) 
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 Type 2.2 : For student with Bachelor’s Degree 
  Total credit    a minimum of      72 credits 
 A.  Coursework a minimum of       24     credits 
   1. Graduate Courses a minimum of        9     credits 
    1.1  Field of concentration courses a minimum of        3   credits 
     1.1.1 Required courses                            3  credits 
     353891  Seminar in Agronomy 1                       1 credit 
     353892  Seminar in Agronomy 2  1      credit 
     353893  Seminar in Agronomy 3  1 credit 
     1.1.2 Elective courses a minimum of        6  credits 
       As student may select any agronomy courses  
      with approval of the advisory committee, or from the following 

353711    Physiology of Crop Production 3      credits 
353741    Experimental Design and 

                 Analysis in Agriculture 
3      credits 

353751   Crop Adaptation 3      credits 
353761   Seed Physiology 3      credits 
353782   Herbicides 3      credits 

    1.2  Other courses a minimum of      15  credits  
    1.2.1   Required courses                            -  credits 
    1.2.2   Elective courses            a minimum of      15   credits 
   2. Advanced Undergraduate Courses  none    
  B.  Thesis 
   353898   Dissertation                           48     credits 
  C. Non-credit Courses 
 1. Graduate School requirement - a foreign language 
   2. Program requirement- a student has to enroll in a course 353701  
                            as Visiting (V) , do not count as the accumulated credit for graduation 

  D.   Academic activities 
1. A student has to organize seminar and present paper in English on the 

topic related to his/ her dissertation for 1 time in every semester for at 
least 3 semesters and students have to attend seminar every semester 
that the course is offered. 
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2. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Gradrate School. 

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

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

ability  before presenting a dissertation proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular  semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

   F.  Comprehensive Examination 
 A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee.               
A student may take a reexamination only once. 

 
Note : Courses in the field of concentration are AGRONOMY (353) 
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3.1.3 กระบวนวิชา 
(1) หมวดวิชาบังคับ 

 

353891  สัมมนาพืชไร่ 1          
(Seminar 1) 

1(1-0-2) 

353892 สัมมนาพืชไร่ 2 
(Seminar 2) 

1(1-0-2) 

353893 สัมมนาพืชไร่ 3 
(Seminar 3) 

1(1-0-2) 

 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   
  
353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช  

(Physiology of Crop Production) 
3(3-0-6) 

353741  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร   
(Experimental Design and Analysis in Agriculture) 

3(3-0-6) 

353751  การปรับตัวของพืช  
(Crop Adaptation) 

3(3-0-6) 

353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์  
(Seed Physiology) 

3(3-0-6) 

353782  สารเคมีก าจัดวัชพืช 
(Herbicides) 

3(3-0-6) 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
     (ถ้ามี) โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 
(4) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
 
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 

(Communication in Agricultural Science) 
1(1-0-2) 
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(5) หมวดปริญญานิพนธ์ 
353897  ดุษฎนีิพนธ ์

(Dissertation) 
72 หน่วยกิต 

353898  ดุษฎนีิพนธ ์
(Dissertation) 

48 หน่วยกิต 

353899  ดุษฎนีิพนธ ์
(Dissertation) 

36 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
  รหัสกระบวนวิชาท่ีใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง  คณะและภาควิชา/สาขาวิชาท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
  0   หมายถึง  หมวดวิชาท่ัวไป 
  1,2,3   หมายถึง  หมวดสรีรวิทยา 
  4,5  หมายถึง  หมวดปรับปรุงพันธุ ์
  6,7  หมายถึง  หมวดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหัวข้อเลือกสรรทางพืชไร ่
  8  หมายถึง  หมวดวัชพืช 
  9  หมายถึง  หมวดสัมมนา ปัญหาพิเศษการวิจัย, ดุษฎีนิพนธ์ 
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
         3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
 353898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 สอบวัดคุณสมบัติ   เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน     
      
 รวม -  รวม 9 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 353898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
   353701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง

วิทยาศาสตร์เกษตร 
(ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 

- 

 รวม 9  รวม 9 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353898  ดุษฎีนิพนธ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 สอบประมวลความรู ้   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
 รวม 9  รวม 12 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
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          3.1.4.2 แบบ 1.2 

ปีที่  1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการมหาวิทยาลัย 

 
 - 353897 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 สอบวัดคุณสมบัติ   เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
 เข้าร่วมสัมมนา     
      
 รวม -  รวม 8 

ปีที่  2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 
 เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
   353701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง - 
    วิทยาศาสตร์เกษตร  
    (ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม)  
 รวม 8  รวม 8 

ปีที่  3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 
 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
 รวม 8  รวม 8 

ปีที่  4 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 
 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
      
 รวม 8  รวม 8 
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ปีที่ 5  
 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 
 สอบประมวลความรู ้   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
 รวม 8  รวม 8 

 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 
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  3.1.4.3 แบบ 2.1 

ปีที่  1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353… วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 353…..  วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
353... วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 353891 สัมมนาพืชไร่ 1 1 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   สอบวัดคุณสมบัติ  
    เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
    เข้าร่วมสัมมนา  
 รวม 6  รวม 4 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353899   ดุษฎีนิพนธ์ 9 353899   ดุษฎีนิพนธ์ 9 
353892 สัมมนาพืชไร่ 2 1 353893 สัมมนาพืชไร่ 3 1 
 เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์

เกษตร 
(ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 

 

    เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 10  รวม 10 

 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353899   ดุษฎีนิพนธ์ 9 353899 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 สอบประมวลความรู ้   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
 รวม 9  รวม 9 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
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  3.1.4.4  แบบ 2.2 

ปีที่  1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353…  วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
353…   วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3  วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
    สอบวัดคุณสมบัติ  
    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
    เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
 รวม 9  รวม 9 

 

ปีที่  2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353891 สัมมนาพืชไร่ 1 1 353892 สัมมนาพืชไร่ 2 1 
353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 353701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง

วิทยาศาสตร์เกษตร 
(ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 

- 

 เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 10  รวม 7 

 

ปีที่  3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353893  สัมมนาพืชไร่  3 1 353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
 เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน     
 รวม 7  รวม 6 

 

ปีที่  4 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
 รวม 6  รวม 6 
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ปีที่ 5  

 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 353898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 สอบประมวลความรู ้   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
 รวม 6  รวม 6 

 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก 
 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร /อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า  

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

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม   

(ผลงานในระยะ 5 ปี 
ล่าสุด)                        

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ 

พรมอุทัย * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.ด. (พืชไร่), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

-  

8 15 8 18 47(40) 

2 รศ.ดร.ศันสนีย์ จ าจด * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D. (Plant Breeding), The 

University of Adelaide, 1996 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 

7 18 7 18 70(24) 

3 อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- วท.ด. (พืชไร่), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
- วท.ม. (ชีววิทยา),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ. (ชีววิทยา),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
-  

6 12 6 15 9(7) 

4 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค ์

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Dr.Sc.agr. (Agricultural 

Science), Georg-August 
University of Goettingen, 
Germany, 2007 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2540 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 
 

14 3 14 6 21(12) 
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ที่ ช่ือ -นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา )สาขา( , 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม   

(ผลงานในระยะ 5 ปี 
ล่าสุด)                        

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
5 รศ.ดร.ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D. (Crop Ecology),  
  University of California, Davis,   
  USA.,1990  
- M.S. (Agronomy),  
  University of California, Davis,  
  USA., 1988 
- วท .บ.(เกษตรศาสตร์),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2520  

3 15 3 15 65(11) 

6 ผศ.ดร.สงวนศักด์ิ   
     ธนาพรพูนพงษ์  

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- Dr.Sc.agr. (Agriculture 
Chemistry), Georg Augus 
University of Goettingen, 
Germany, 2005 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

6 6 6 6 30(10) 

 
หมายเหตุ 1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2. อาจารย์ล าดับท่ี 1-6 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
1 ดร.จรรยา มณีโชติ Ph.D. (weed science), The 

University of Adelaide, 
Australia, 1995 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3 ดร.ธัญญา คันธา Ph.D. (plant breeding), 
Oklahoma State University, 
USA., 1985 

บริษัท เค ดับบลิว เอส ซีดส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

5 ศ.ดร.จักรี  เส้นทอง Ph.D.(Agronomy), University of 
Florida, USA., 1979 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

6 ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เบญจวรรณ  
ฤกษ์เกษม 

Ph.D.(Crop Nutrition), University 
of Western Australia, Australia, 
1977 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

7 รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป ์ Dr.Agr.(Seed Technology), 
University of Kiel, Germany, 
1986 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

9 รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ ์ Dr.Agr.(Weed Science), 
University of Giessen, Germany, 
1985 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

11 Associate Professor 
Dr. Bernard Dell 

Ph.D.(Crop Nutrition) University 
of Western Australia, Australia, 
1976 

Murdoch University 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เป็นโครงงานหรืองานวิจัยขั้นสูงท่ีมสีมมุติฐาน การวางแผนงาน และด าเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชา เพื่อสร้างปรัชญาด้านพืชศาสตร์ท่ีทันสมัย ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ และมี
ความเป็นสากล  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานวิจัยท่ีได้นั้นเป็นปรัชญาใหม่ท่ีทันสมัยทางด้านวิทยาการพืชไร่ สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิง
ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่ปรัชญานั้นสู่นักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได้
ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญา ไม่ล่วงละเมิดผลงานทางวิชาการของผู้อื่น มีความเสียสละ มีจิตส านึกต่อ
สังคมและประโยชน์ส่วนรวม มีภาวะการเป็นผู้น าท่ีดีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ 
เป็นนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เกษตรสาขาพืชไร่ โดยเน้นท่ีความรู้
ความสามารถในระดับนานาชาติ มีความทันสมัยก้าวทันวิทยาการต่างๆในระดับสากล เป็นนักศึกษา
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการท างานวิจัยระดับสากล สามารถวางแผนการทดลอง และก าหนดปัจจัยใน
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง สามารถน าแผนการทดลองไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงท้ังในภาคสนามและ
ในห้องปฏิบัติการ มีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์ผลการทดลองท่ีได้มาโดยใช้สถิติท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูง 

5.3 ช่วงเวลา  
 5.3.1 แบบ 1.1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 3  
 5.3.2 แบบ 1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 3 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 4 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 5 
    5.3.3 แบบ 2.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 3 
 5.3.4 แบบ 2.2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 3 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 4 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 5 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1  จ านวน  48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  จ านวน  72  หน่วยกิต 
แบบ 2.1  จ านวน  36  หน่วยกิต 
แบบ 2.2  จ านวน  48  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรู้ และความสนใจของตนเองในปัญหาต่าง ๆ ด้านการผลิต    
พืชไร่ ส าหรับผู้ท่ีมีความสนใจเฉพาะงานด้านสรีรวิทยาผลิตพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ี
สนใจรวมทั้งปรึกษาหารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ถึงการวางแผนการทดลองเพื่อให้สามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างครบถ้วน ขั้นตอนการด าเนินการ การวิเคราะห์ผลวิจัย เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ และน าเสนอหัวข้อ/โครงร่างงานวิจัยเพื่อ
ดุษฎีนิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
และกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของคณะ   เมื่อด าเนินการท าวิจัยเสร็จส้ินสมบูรณ์ตามหัวข้อ/
โครงร่างแล้วก็จะท าการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 
ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของโครงร่างงานวิจัยเพื่อ
ดุษฎีนิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตร์ต่อไป 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา(ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. เป็นนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มี

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เคารพในสิทธิทาง
ปัญญา ไม่ล่วงละเมิดผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
มีความเสียสละ มีจิตส านึกต่อสังคมและประโยชน์
ส่วนรวม มีภาวะการเป็นผู้น าท่ีดีและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ 

1.  มีการสอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่าง
กระบวนการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนวิชาบังคับ 353701 ท่ีมี
เนื้อหาการเรียนการสอนเป็นเรื่องใหญ่ในหัวข้อ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพซึ่งนักศึกษาทุกคน
จะต้องผ่านการเรียนการสอนในกระบวนวิชาดังกล่าว 

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงความเห็นร่วมกัน 
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานการวิจัยของผู้อื่น เช่น ในการ
ประชุมรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยของ
นักศึกษาภายในสาขา ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้ฝึก
แสดงผลงานของตนเอง และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่น ซึ่งจะท าให้นักศึกษาฝึกการเป็นผู้น า และการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในขณะเดียวกัน 

3. กระตุ้นให้นักศึกษามีความรักและสามัคคีกันจากการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การระดมสมองและ
แรงงานในการช่วยงานวิจัยผู้อื่น ในกรณีท่ีมีความ
ต้องการแรงงานจ านวนมาก เช่น กิจกรรมปลูกข้าว/
ข้าวโพด/ถั่วเหลือง เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นขณะท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรม
ส่วนรวมอื่นๆ อาทิ พิธีไหว้ครู รับน้องขึ้นดอย และ
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ 

2. เป็นนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์
ของวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชไร่ โดยเน้นท่ี
ความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ มีความ
ทันสมัย ก้าวทันวิทยาการต่างๆ ในระดับสากล 

1. เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์ของแต่ละกระบวนวิชาในสาขาพืชไร่
ครบทุกหมวดหมู่อย่างถ่องแท้ 

2. ในกระบวนวิชาดุษฎีนิพนธ์ (353897, 353898, 
353899) ได้มีการเรียนการสอนท่ีเน้นเรื่อง
กระบวนการในการท างานวิจัยโดยการรายงานท่ีเป็น
สากลสามารถตรวจสอบได้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกระบวนวิชาเรียน 353701 ท่ีมีการสอนเรื่องการ

เขียนบทความวิชาการและฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งการใช้
ส่ือและฐานข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระดับมาตรฐานของ
การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถน าไปใช้ได้จริงในการ
เขียนผลงานวิชาการเพื่อการส าเร็จการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

 
3.  เป็นนักศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการท างาน

วิจัยระดับสากล สามารถวางแผนการทดลอง และ
ก าหนดปัจจัยในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
สามารถน าแผนการทดลองไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงท้ังในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ มีความ
เช่ียวชาญในการวิเคราะห์ผลการทดลองท่ีได้มา
โดยใช้สถิติท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง 

 

1.  ในวิชาดุษฎีนิพนธ์ (353897, 353898, 353899) มี
เนื้อหาการเรียนการสอนท่ีมีหลักการในการท างานวิจัย
ต้ังแต่การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิจัย การวางแผน
การทดลองท่ีจะสามารถตอบโจทย์วิจัยและน ามาซึ่งผล
การทดลองท่ีจะสามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้จริง 

2. มีกระบวนวิชา 353741 ในหลักสูตรท่ีจะส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสถิติในการ
วิเคราะห์ผลการทดลองท่ีได้มาจากการท าวิจัยได้อย่าง
แม่นย าและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงท้ัง
ในภาคสนามและห้องปฏิบัติการตามสัดส่วนของหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในทุกแขนงท่ีจะ
ท าให้นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์ดังกล่าวใช้ได้
ในอนาคต 

 
  



 

42 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพเกษตร และเคารพในสิทธิทางปัญญา 
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร

และสังคมมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม ต่อสาธารณประโยชน์และต่อประเทศชาติเป็นส าคัญ 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า และสามารถปรับตัวเป็นผู้ตามท่ีดีได้ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและบรรเทาสถานการณ์ รวมถึงสามารถแก้ไข
ไปในทิศทางท่ีดีขึ้นได้ 

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ เป็นบุคลาการทางการเกษตรท่ีมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ 
โดยเชิญวิทยากรต้นแบบมาฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ 

2. กระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร การ
เคารพสิทธิทางปัญหาของผู้อื่น โดยเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือลงเรียน
ในกระบวนวิชาสัมมนาขั้นสูงของสาขาวิชาพืชไร่ ให้โอกาสได้รับรู้เหตุการณ์/ 
สถานการณ์/ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพทางเกษตร ให้โอกาสใน
การไตร่ตรอง คิดพิจารณา แลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อร่วมแสวงหาทางออกที่
ดีในการแก้ไขปัญหา 

3. กระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
นอกเหนือจากทางด้านวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย เช่น  
พิธีไหว้ครู งานท าบุญ วันสถาปนาคณะ งานรับน้องขึ้นดอย ฯลฯ เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. มีการประเมินผลการจัดอบรมหรือบรรยายพิเศษด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร 
2. มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการ หรือจากการลงเรียนในกระบวนวิชาสัมมนาขั้นสูงของสาขาวิชาพืชไร่ 
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มในการส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ โดยมีการแบ่ง

หน้าท่ี เช่น หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า เลขานุการกลุ่ม และอื่นๆ เพื่อฝึกการปฏิบัติตนใน
สภาวะความเป็นผู้น า และความเคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
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4. มีการประเมินผลการฝึกบรรยายในเชิงวิทยาศาสตร์โดยนักศึกษาท่ีสนใจสามารถเข้าร่วม
ควบคุมภาคปฏิบัติการของวิชาเรียนในระดับปริญญาตรี 

5. มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเกษตรกับชุมชนตามโครงการวิจัยของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในระดับสูงเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี

ส าคัญท่ีได้ศึกษาหรือเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
2.  มีความเป็นเลิศในการวางแผนการวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหา สามารถต่อยอดความรู้ 
หรือสร้างสรรค์ความรู้สมัยใหม่อันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการเกษตรไทย 

3.  เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ศึกษาค้นคว้าทางพืชศาสตร์ท่ีทันสมัย 
เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สามารถจัดการแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่อป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 

4. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกับศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนและฝึกการวางแผนการวิจัย ศึกษาค้นคว้าทางด้านพืช
ศาสตร์ การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติในระดับสูง (กระบวนวิชา 353741) ซึ่ง
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดความรู้หรือ
สร้างสรรค์ความรู้สมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์เกษตร 

2.  จัดให้นักศึกษามีการฝึกเขียนบทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อเผยแพร่ 
(กระบวนวิชา 353701) โดยเน้นให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

3.  เพื่อความสมบูรณ์ของปริญญาต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติท่ีสาขาวิชายอมรับ 

4.  กระตุ้นให้มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพื่อดุษฎนีิพนธ์ในแหล่งปลูกพืชนั้นๆ หรือใน
แปลงปลูกของเกษตรกร 

5.  สนับสนุนให้นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการท่ีมีเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้ใช้ห้องสมุดและห้องสารสนเทศท่ีมีความพร้อม
สูง มีประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. นักศึกษาควรมีความพร้อมท่ีจะเสนอขอสอบความพร้อมของการศึกษา (Qualifying 
Examination) ภายในภาคเรียนท่ี 2 ของการศึกษา 

2. นักศึกษาควรน าเสนอแบบร่างงานวิจัยเพื่อดุษฎนีิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตประจ า
สาขาวิชาได้ภายในภาคเรียนท่ี 4 ของการศึกษา 

3. มีการส่งรายงานการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักอย่างสม่ าเสมอ 
4. นักศึกษามีการค้นคว้า ตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลทางวิชาการเกษตรศาสตร์และ

สาขาวิทยาศาสตร์อื่นท่ีเกีย่วข้องอย่างสม่ าเสมอ สามารถด าเนินการทดลองของงานวิจัย
เพื่อดุษฎนีิพนธ์ด้วยตนเอง อย่างเข้าใจในปัญหาและถูกต้องตามหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์
เกษตร มีการประยุกต์การตรวจค้นโดยเทคโนโนยีใหม่ เพื่อให้ได้ผลการทดลองท่ีเป็นองค์
ความรู้ใหม่มีความทันสมัยในวงการวิชาการเกษตรสากล  

5. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองของงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวบรวมเขียนเป็น
บทความทางวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ สามารถน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ และ/หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของบัณฑิตวิทยาลัย 

6. นักศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาพืชไร่อย่างก้าวหน้าสามารถผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการสอบประเมินความรู้ (Comprehensive examination) และวิทยานิพนธ์
มีเนื้อหาท่ีเป็นปรัชญาใหม่ทางวิชาการเกษตรและทันสมัยในระดับสากล รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมของไทย และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบมีสติสัมปชัญญะ สัมมาทิฎฐิ และสัมมาสมาธิ 

มีวิจารณญาณในการไตร่ตรอง 
2. สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ทางการเกษตรทางพืชศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้ศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม มีทักษะในการครองงาน

และครองตนอย่างมีสัมมาปฏิบัติ และเป็นสัมมาชีพด ารงตนในทางท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
พัฒนาการเกษตรไทย 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1.  สนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความรู้มาประยุกตใ์ช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางปัญหา สนับสนุนให้มีระบบการคิด พิจารณาแบบมีข้ันตอน โดยใช้ปัญหาใน
การเกษตรปัจจุบันเป็นแบบฝึกหัดให้นักศึกษาสืบค้นหามูลเหตุด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
การสืบค้นข้อมูลจากพื้นท่ีทดลอง จากเกษตรกร จากชุมชน หรือการสืบค้นข้อมูลจาก
บทความทางวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอันเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล เพื่อสร้างสมมติฐานส าหรับการวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ ได้ประยุกต์ใช้
ทฤษฏีท่ีเรียนรู้จากวิชาต่าง ๆ เป็นทักษะในการวิเคราะห์สมมติฐานดังกล่าว 

2. สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในห้องปฏิบัติการซึ่ง
ดูแลโดยบุคลาการผู้เช่ียวชาญของสาขาวิชาท่ีควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาในการใช้
เครื่องมืออย่างใกล้ชิด 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. นักศึกษาสามารถวางแผนงานวิจัยจากปัญหาปัจจุบันทางการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับความ

สนใจของตน รวมทั้งมีสมมุติฐานท่ีวิทยาศาสตร์ขั้นสูง สามารถสร้างปรัชญาทาง
การเกษตรได้ในระดับสากล 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกหลักวิชาการ รวมท้ังมีการ
น าเสนอผลการวิจัยได้ในระดับนานาชาติอย่างทันสมัย สามารถประยุกต์เทดโนโลยีใหม่
ในการน าเสนอ 

3. มีการอภิปรายถกเถียงระหว่างนักศึกษาด้วยกันเพื่อแลกเปล่ียนทัศนวิสัยในการ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้น าการ
อภิปราย 

4.  ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ี
ทันสมัย หรือประเมินผลการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เกษตรโดยบุคลากร
ผู้เช่ียวชาญของสาขาวิชาท่ีดูแลให้ข้อแนะน าการปฏิบัติการของนักศึกษา หรือประเมิน
ประสิทธิผลการใช้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาจากผลงานวิจัยหรือ 

  ดุษฎนีิพนธ ์

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. สามารถใช้ความรู้ในวิชาการเกษตรขั้นสูง มีความมั่นใจในการแลกเปล่ียน ถกเถียงเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางการเกษตรกับนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ  

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพเกษตรขั้นสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
1. มีการสร้างกลุ่มวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกลุ่มตามความสนใจ เช่นกลุ่มวิจัยทางด้าน

สรีระวิทยาและการผลิตพืชไร่ ด้านปรับปรุงพันธุ์พชืไร่ ด้านวิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์ และ
ด้านวัชพืชศาสตร์ เป็นต้น 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มได้ฝึกสืบค้นปัญหาด้านพืชไร่จากการลงสืบค้นในพื้นท่ี
ปลูกจริง 

3. สร้างความร่วมมือทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียน
บุคลากร และนักศึกษาร่วมกัน 

4.มีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา 353891, 353892 และ 353893
โดยใช้ส่ือเป็นภาษาอังกฤษ  

5. กระตุ้นให้เข้าร่วม และ/หรือ มีการน าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีโครงร่างงานวิจัยเพื่อดุษฎนีิพนธ์ที่วางแผนงานอันส่ือถึงการสร้างปรัชญาเพื่อ

พัฒนาการเกษตรปัจจุบัน และมีความเป็นสากล 
2. มีงานวิจัยของคณาจารย์ท่ีมีบูรณาการกับชุมชนเกษตร และนักศึกษาสามารถร่วม

วิเคราะห์ปัญหากับชุมชน 
3. มีสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ 
4. นักศึกษาสามารถผ่านการประเมิน (ระดับเกรด S) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชา

สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างแตกฉาน 
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2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติอันทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกฉานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถส่ือสารท้ังปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชา 353701 การเขียนบทความส่ือสารทาง

วิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยของตนเอง 
ซึ่งจะสอดแทรกเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเขียนบทความให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. จัดการฝึกอบรมพิเศษการใช้ส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การสืบค้น
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น End-note, E-data base และ Program Statistics 
Analysis เป็นต้น 

3. สนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการห้องสารสนเทศท่ีมีเครื่องมือ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
ทันสมัยและพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา 

4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม และ/หรือ น าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมทางวิชาการท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นสมควร 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์จากบางส่วนของผลงานวิจัยเพื่อดุษฎี

นิพนธ์ เป็นที่ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีบัณทิตวิทยาลัยยอมรับ 
2.  และ/หรือ สามารถสร้างและเรียบเรียงผลงานวิจัยเป็นส านวนแผ่นภาพ (Power point) 

น าเสนอต่อท่ีประชุมทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 

3. มีเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์เป็นปรัชญาทางวิทยาศาสตร์เกษตรท่ีทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเกษตรกรรมพืชไร่ในระดับสากล และผ่านการประเมิน (ระดับเกรด S) จาก
คณะกรรมการสอบดุษฎนีิพนธ์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 
ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
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 
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร                  
353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช                  
353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร                  
353751 การปรับตัวของพืช                  
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์                  
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช                  
353891 สัมมนาพืชไร่ 1                  
353892 สัมมนาพืชไร่ 2                  
353893 สัมมนาพืชไร่ 3                  
353897 ดุษฎีนิพนธ ์                  
353898 ดุษฎีนิพนธ ์                  
353899 ดุษฎีนิพนธ ์                  

 
 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร และเคารพในสิทธิทาง
ปัญญา 
(1.2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม ต่อ
สาธารณประโยชน์และต่อประเทศชาติเป็นส าคัญ 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น า และสามารถปรับตัวเป็นผู้ตามที่ดีได้ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งและบรรเทาสถานการณ์ รวมถึงสามารถแก้ไขไปในทิศทางที่ดีข้ึนได้ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 ความรู้ 
(2.1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในระดับสูงเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญที่ได้ศึกษา  หรือเปน็ที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
(2.2) มีความเป็นเลิศในการวางแผนการวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา สามารถต่อยอดความรู้ หรือสร้างสรรค์ความรู้สมัยใหม่อันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการเกษตรไทย 
(2.3) เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ศึกษาค้นคว้าทางพืชศาสตร์ที่ทันสมัย เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบมีสติสัมปชัญญะ สัมมาทิฎฐิ และสัมมาสมาธิ มีวิจารณญาณในการไตร่ตรอง 
(3.2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางการเกษตรทางพืช
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค ์
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม มีทักษะในการครองงานและครองตนอย่างมีสัมมาปฏิบัติ 
และเป็นสัมมาชีพด ารงตนในทางที่เป็นประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตรไทย 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในวิชาการเกษตรข้ันสูง มีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเกษตรกับ
นักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ  
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพเกษตรข้ันสูงอย่างต่อเน่ือง 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
แตกฉาน 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค ์
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารทัง้ปากเปล่าและการ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  โดย
แบ่งการก าหนดอักษรล าดับข้ันเป็น 3  กลุ่ม  คือ อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับข้ัน  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับ
ขั้น  และอักษรล าดับข้ันท่ียังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 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 
 
 1.2 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าล าดับข้ัน  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษร   ความหมาย 
   S  เป็นท่ีพอใจ   (satisfactory) 
   U  ไม่เป็นท่ีพอใจ  (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไม่มีการประเมินผล หรือ ยังไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษร   ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ (dissertation in progress) 
     
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชไร่   นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับข้ัน S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 
353891, 353892, 353893,  353897, 353898  และ 353899 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ. 3 
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  หลักสูตร แบบ 1.1  
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
7.   เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 

 
  หลักสูตร แบบ 1.2 

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 
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6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

7.   เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 

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

สะสมเฉล่ียในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)  
6. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 
7. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 

 

หลักสูตร แบบ 2.2 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับข้ัน

สะสมเฉล่ียในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)  
6. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ 
7. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยเป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย 
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8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีความร่วมมือในเชิงวิชาการกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยช้ันน าอื่นท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

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

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์                     
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 3 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี

ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการมา

ประกอบการพิจารณา 

2.  บัณฑิต 

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

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตร แบบ 1.1  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตร แบบ 1.2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตร แบบ 2.1  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 



 

56 

 

หลักสูตร แบบ 2.2  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 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 และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในกระบวนวิชาท่ีสอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

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

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน ท้ังทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 
และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x 

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

x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รบัค าแนะน าด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครัง้ 

x x x x 

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

    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 8 9 9 11 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 
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แบบ 1.2 และ แบบ 2.2  

ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x 
 
x 

 
x 

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

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รบัค าแนะน าด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 

x x x x x 

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

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    x 

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

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้ส่ือในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี  7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และให้
กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
ก.พร.701 (353701) การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร   1(1-0-2) 
   Communications in Agricultural Science 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ความสลับซับซ้อนในระบบเกษตร ผู้บริโภคข่าวสารหลายระดับความรู้ หน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์เกษตร
ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการจริยธรรม และนิตินัย ในกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบต่างๆ
ของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเสนอต้นฉบับต่อวารสาร
และการตอบโต้กับผู้อ่านตรวจสอบการเตรียมและการน าเสนอโปสเตอร์การเขียนบทความทางวิชาการการ
เสนอผลงานโดยการบรรยาย การส่ือสารทางวิชาการกับเกษตรกร โดย (1) การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม และ (2) 
เอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการแก่บุคคลท่ัวไปการตรวจสอบ
ต้นฉบับรายงานการวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ การตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย    

Complexities in agricultural systems: different levels of audience and duty of 
agricultural scientists, ethics and legalities in crop science, different forms of communications, 
publishing in peer-reviewed scientific journals,  publishing in peer-reviewed scientific journals: 
submitting manuscript and responding to reviewers comments, posters preparation and 
presentation, writing review articles, oral presentation, communicating with farmers                     
I: participatory research, communicating with farmers II: farmer’s bulletins and handbooks, 
publishing of research information the general public, reviewing manuscripts and research 
proposals  
 
ก.พร.711 (353711) สรีรวิทยาการผลิตพืช      3(3-0-6) 
   Physiology  of  Crop  Production 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชปลูกการวิเคราะห์ผลผลิตของพืชปลูก ขบวนการทางสรีรวิทยา
ของพืชผลกระทบของปัจจัยทางภูมิอากาศท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก ผลกระทบของปัจจัย
ทางดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก บทบาทของธาตุอาหารพืชท่ีมีต่อพืชปลูก ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ ากับพืชผลกระทบของการขาดน้ าท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก และการทนทานต่อ
ความแห้งแล้งของพืชปลูกการประยุกต์ใช้ในการจัดการพืชปลูก 
 Crop growth analysis, crop yield analysis,physiological processes in crops, effects of 
climatic factors on crops growth and yield,  effects of soil factors on crop growth and yield, 
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roles of plant nutrients on crops growth and yield, crops and water relationship, effects of soil 
water deficits on crop growth and yield and crop drought tolerance, crops managements 
modification  
 
ก.พร.741 (353741) การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร  3(3-0-6) 
   Experimental   Design and Analysis in Agriculture 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

ทบทวนพื้นฐานสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบงานวิจัย อธิ บ ายพื้ น ฐ านของการออกแบบ
งานวิจัยงานวิจัยท่ีมีปัจจัยเดียว: พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะห์งานวิจัยท่ีมีปัจจัยสองปัจจัย: พื้นฐาน
การออกแบบและการวิเคราะห์งานวิจัยท่ีมีสามปัจจัย: พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะห์การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้เทคนิค curve fitting การวิเคราะห์สหสัมพันธ์    

Review principle of statistics related to experimental design, introduction to principle 
of experimental design, single factor experiment: principle, design and analysis, two-factor 
experiment: principle, design and analysis, three-Factor experiment: principle, design and 
analysis, analysis of relationship among variable using curve fitting technique, correlation 
analysis       

 
ก.พร.751 (353751) การปรับตัวของพืช      3(3-0-6) 
   Crop Adaptation 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

แนวคิด นิยาม และกลไกการปรับตัวของพืชแนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายของพืชและปัจจัยจ ากัด
การปรับตัวของพืชในมิติของเวลา ระดับการจัดการและช่วงการปรับตัวแนวคิดพื้นฐานของการปรับตัวของพืช
ต่อส่ิงแวดล้อม ฮอร์โมนพืช การปรับตัวของพืชโดยขบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การเปล่ียนจากพืชป่ามา
เป็นพืชปลูก และแหล่งก าเนิดของพืชแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกนิเวศวิทยาท่ีเหมาะสมต่อการผลิตพืช
การปรับตัวของพืชปลูกในระบบพืชหมุนเวียนท่ีสูง ผลของปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมต่อพืชการปรับตัวของวัชพืชใน
ระบบการเพาะปลูกหัวข้อพิเศษ และเหตุการณ์ปัจจุบัน    

Introduction, concepts, definitions and mechanismsand crop adaptation, concepts of 

plant distributions and limiting factor, crop adaptation through time, organization levels and 

adaptation range ,basic concepts of crop adaptation to environments, plant hormone, crop 

adaptation through natural selection, crop domestication and Crop origin, ecotype concept 

on crop production, crop adaptation in highland crop rotation system, effect of environment 

factors on crops (GxE), adaptation of weedy type in cropping system, special and current issues 
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ก.พร.761 (353761) สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์      3(3-0-6) 
   Seed Physiology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์โครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์การดูดน้ า การงอก และ
การเจริญเติบโตการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์การเส่ือมสภาพ
ของเมล็ดพันธุ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  

Seed development, the structure of seeds and their chemical component, 
imbibition, germination andgrowth, seed dormancy, seed viability,  seed vigor, seed 
deterioration, seed storage  

 

ก.พร.782 (353782) สารเคมีก าจัดวัชพืช        3(3-0-6) 
   Herbicides 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

สารป้องกันก าจัดวัชพืชการดูดซึมและการเคล่ือนย้ายของสารป้องกันก าจัดวัชพืช ก ล ไ ก ข อ ง
สารป้องกันก าจัดวัชพืชในระบบของดินกลไกของสารป้องกันก าจัดวัชพืชในระบบของพืชการเลือกท าลายและ
การสลายตัวของสารป้องกันก าจัดวัชพืชกลไกการท าลายของสารป้องกันก าจัดวัชพืชกลุ่มสารท่ียับยั้งการ
สังเคราะห์กรดอะมิโนกลุ่มสารสัมผัสท าลายเยื่อหุ้มเซลล์กลุ่มสารท่ีมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืชกลุ่มสารท่ี
ยับย้ังการสังเคราะห์ไขมันกลุ่มสารท่ียับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกลุ่มสารท่ียับยั้งการสังเคราะห์     
แคโรทีนอยด์กลุ่มสารท่ียับย้ังการแบ่งเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชพืชต้านทานสารป้องกันก าจัดวัชพืช
  Herbicide, herbicide uptake and movement, mechanism of herbicide in soil system, 
mechanism of herbicide in plant system, herbicide selectivity and metabolism, herbicide mode 
of action, amino acid synthesis inhibitors, contacts- membrane disrupters, hormonelike 
herbicides, lipid synthesis inhibitors, photosynthesis inhibitors, carotenoid synthesis inhibitors, 
meristem mitotic inhibitors, herbicide resistance in plants 
  
ก.พร.891 (353891) สัมมนาพืชไร่ 1      1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน :  เป็นนักศึกษาปริญญาเอก 
  การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ปัญหาใหม่ทางวิชาการพืชไร่ขั้นสูง โดยเฉพาะปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีดอนและท่ีสูง รวมทั้งปัญหาและข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการท าการวิจัยของนักศึกษา 
  Presentation and discussion of recent agronomic findings especially on problems 
of crop production in uplands and high-langs. Problems and research results undertaken by 
graduate students are also  
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ก.พร.892 (353892) สัมมนาพืชไร่ 2      1(1-0-2) 
Seminar in Agronomy 2 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   เป็นนักศึกษาปริญญาเอก 
  การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ปัญหาใหม่ทางวิชาการพืชไร่ขั้นสูง โดยเฉพาะปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีดอนและท่ีสูง รวมทั้งปัญหาและข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการท าการวิจัยของนักศึกษา 
  Presentation and discussion of recent agronomic findings especially on problems 
of crop production in uplands and high-langs. Problems and research results undertaken by 
graduate students are also  
 
ก.พร.893 (353893) สัมมนาพืชไร่ 3      1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 3 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   เป็นนักศึกษาปริญญาเอก 
  การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ปัญหาใหม่ทางวิชาการพืชไร่ขั้นสูง โดยเฉพาะปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีดอนและท่ีสูง รวมทั้งปัญหาและข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการท าการวิจัยของนักศึกษา 
  Presentation and discussion of recent agronomic findings especially on problems 
of crop production in uplands and high-langs. Problems and research results undertaken by 
graduate students are also  
 
ก.พร.897 (353897)     ดุษฎีนิพนธ ์      72 หน่วยกิต 
   Dissertation 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพรอ้มกับการเสนอขออนุมัติ  

หัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
Prerequisite :   Approved Proposal or Concurrent to dissertation proposal 
 
ก.พร.898 (353898) ดุษฎีนิพนธ ์      48 หน่วยกิต 
   Dissertation 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ  

หัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
Prerequisite : Approved Proposal or Concurrent to dissertation proposal 
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ก.พร.899 (35389) ดุษฎีนิพนธ ์      36 หน่วยกิต 
   Dissertation 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงรา่งแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ  

หัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
Prerequisite : Approved Proposal or Concurrent to dissertation proposal 
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2.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัย ของอาจารย์  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์  เทโบลต์ พรมอุทัย 
1. งานวิจัย 
 ระดับชาติ 
1. ธรรมนูญ หัทยานันท์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จ าจด. 2560. การคัดเลือกสายพันธุ์

ก้าวหน้าข้าวเจ้าก่ าไม่ไวต่อช่วงแสงและมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง. วารสารเกษตร. 33: 81-
90. 

2. กัญญ์กุลณัช ค าปวง, พลยุทธ ศุขสมิติ, สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ, ยุทธ์ดนัย ยอดทองดี และ ชนากานต์       
เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559. การตอบสนองของผลผลิตในข้าว 3 พันธุ์ที่ปลูกในดินท่ีมีปริมาณแคดเมียม
แตกต่างกัน. วารสารแก่นเกษตร. 44(3):409-416. 

3. กมลชนก นันต๊ะจันทร์, เพ็ญนภา  จักรสมศักด์ิ, นันทิยา พนมจันทร์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 
2559. ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมือง. 
วารสารแก่นเกษตร. 44(3):391-398. 

4. สุภาภรณ์  ญะเมืองมอญ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2559. ความแปรปรวนของปริมาณแอนโทไซ
ยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวก่ าพันธุ์พื้นเมืองของไทย. วารสาร
เกษตร. 32(2):191-199. 

5. นันทิยา พนมจันทร์, ศันสนีย์ จ าจด, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม , Bernard Dell และ ชนากานต์ เทโบลต์  
พรมอุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้
ของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร.44(1):83-94. 

6. ช่อเพชร แสนไชย,ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย , ศันสนีย์ จ าจด, Bernard  Del และ เบญจวรรณ        
ฤกษ์เกษม. 2558. การปันส่วนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของต้นข้าว. วารสารแก่น
เกษตร. 43:  67-78. 

7. พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์, เพ็ญนภา จักรสมศักด์ิ, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 
2558. ผลของการพ่นสังกะสีท่ีใบต่อผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในข้าวกล้องของข้าวพันธุ์
พื้นเมืองและพันธุ์ปรับปรุง. วารสารแก่นเกษตร. 43:605-612. 

8. วราภรณ์ กันทะวงค์, ศันสนีย์ จ าจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย . 2558. ความ
แปรปรวนของคุณภาพการหุงต้มในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน. 
วารสารแก่นเกษตร. 43:687-698. 

9. พุทธพงศ์ มะโนค า, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย์ จ าจด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ เบญจวรรณ     
ฤกษ์เกษม. 2557. การปรับตัวต่อสภาพแอโรบิกของพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาสวน. วารสารเกษตร. 30: 
121-132. 
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10. ช่อเพชร แสนไชย, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จ าจด, Bernard  Del และ เบญจวรรณ        
ฤกษ์เกษม. 2557. การแบ่งปันธาตุเหล็กและสังกะสีในเมล็ดข้าว. วารสารแก่นเกษตร. 42: 409-418.  

11. อลิษา ชุมภูพล้อย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จ าจด และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2556.     
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปล่ียนแปลงความหนืดของข้าวพันธุ์ต่างๆ. วารสารแก่น
เกษตร. 41: 411-418. 

12. วรรณภา ก๋าถ้วย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม,  ศันสนีย์ จ าจด, ณัฏฐิณี ภัทรกุล และ ชนากานต์ เทโบลต์        
พรมอุทัย. 2556. ผลของการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและน้ าต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ในข้าวเหนียวก่ า 2 พันธุ์. วารสารแก่นเกษตร.41: 403-410. 

13. สุพรรณี สุวรรณประภา, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จ าจด และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2556. 
ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสภาพการนึ่งต่อคุณภาพทางโภชนาการของข้าวนึ่ง. วารสารแก่น
เกษตร. 41: 383-392. 

 ระดับนานาชาติ 
1.  Jenjira Mongon, Arom Jantasorn, Prateep Oupkaew, Chanakan Prom- u- thai, Hatem 

Rouached.  2 0 1 7 .  The time of flooding occurrence is critical for yield production in 
rice and vary in a genotype- dependent manner.  OnLine Journal of Biological 
Sciences.In Press. 

2.  Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Sitthichai Loardkaew, Chanakan Prom- u- thai, Benjavan 
Rerkasem. 2017. Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop’s 
Center of Diversity. CMU. J. Nat. Sci. 16 (2): 85-98. 

3.  Jenjira Mongon, Nanthana Chaiwong, Nadia Bouain, Chanakan Prom- u- thai, David Secco, 
Hatem Rouached. 2017. Phosphorus and iron deficiencies influences rice shoot growth 
in anoxygen dependent manner:  insight from upland and lowland rice.  International 
Journal of Molecular Sciences. 18 (3): 607-614. 

4.  Supaporn Yamuangmorn, Bernard Dell, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom- u- thai.  2017. 
Stability of Anthocyanin Content and Antioxidant Capacity Among Local Thai Purple 
Rice Genotypes in Different Storage Conditions. Chiang Mai J. Sci. 44: 1-10. 

5.  Kunkunlanach Khampuang, Pennapa Jaksomsak, Chanakan Prom-u- thai.  2017.  Association 
between iron, zinc and protein concentration in the embryo and endosperm regions 
of rice grain. International Food Research Journal.In Press. 

  



 

69 

 

6. Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha Pusadee, 
Chanakan Prom- u- thai.  2017.  A Comparison of the Physicochemical Properties of 
Parboiled Rice Exported from Thailand and Five Consumer Countries. CMU. J. Nat. Sci. 
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Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 

2. Suriyong Sangtiwa, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek Punyalue, Suchada 
Vearasilp. 2015. Influence of Storage Conditions on Change of Hemp Seed Quality. 
Ariculture and Agricultural Science Procedia. 5: 170–176. 

3. Dumern Karladee, Panita Boonsit, Sangtiwa Suriyong, Korawan Sringarm. 2013. Antioxidant 
capacities of vitamin E (tocopherols) in purple rice (Oryza sativa L. indica), perilla (Perilla 
frutescens L.) and sesame (Sesamum indicum). International Journal of Agricultural 
Technology (IJAT) 9: 177-191. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
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4. Dumern Karladee, Sangtiwa. Suriyong. 2012. γ-Aminobutyric acid (GABA) content in different 
varieties of brown rice during germination. Science Asia 38 (2012): 13-17. 

5. Dumern Karladee, Panita Boonsit, Sangtiwa Suriyong, Sansanee Jamjod. Population 
Heterogeneity of Upland Rice in Northern Thailand. Thai Journal of Agricultural Science 
2012, 45(2): 99-104. 

6. Suriyong, Sangtiwa, Suchada Vearasilp, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek 
Punyalue. 2012. Effect of Seed Maturity on Seed Physiological Quality, Oil Content and 
Fatty Acid Composition of Hemp Seed . Chiang Mai University Journal 11: 351-357. 

2. บทความทางวิชาการ 
1. สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์

บาง. 2556. ทางเลือกใหม่ในการก าจัดโรคและแมลงด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ. Postharvest Newsletter 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หน้า 5-6. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
1. สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคล่ืนความถี่วิทยุ ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์/การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า “ระบบและวิธีการให้ความร้อนด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุส าหรับควบคุม/ก าจัดแมลง
ในวัตถุดิบทางการเกษตร” 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา 
1. งานวิจัย 
  ระดับชาติ 
1. ชนพล ภัทรอุดมกิจ, สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2557. การจัดการไนโตรเจนและสังกะสี

เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวท่ีปลูกในดินท่ีปนเปื้อนสารแคดเมียม. วารสารแก่นเกษตร   
ปีท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2): 104-112. 

2. ฤทธิ์เดช สุตา, สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา. 2557. การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกร
บนพื้นท่ีสูงต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ. วารสารแก่นเกษตร ปีท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2):        
190-199.  

3. สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา. 2557.  การจ าลองอิทธิพลของวันปลูกและการจัดการ
ไนโตรเจนต่อข้าวไร่ พันธุ์เงาะสะตะโดยแบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ า. วารสาร    แก่น
เกษตร ปีท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2): 218-226.  

4. สายบัว เข็มเพชร และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2555. แบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ า. วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งท่ี 8. 2(2555): 222-
229. 
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2. การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 

1. กาญจนา อุ่นใจ, ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของการใส่สังกะสีท่ีมีต่อการสะสม
แคดเมียมในข้าวท่ีปลูกในแปลงนาท่ีปนเปื้อนแคดเมียม. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร 
ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 71-84. 

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

3. จตุพล บุญว่าง, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และ แสงทิวา สุริยงค์. 2556. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบ. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 30-38. 

4. ประภัสสร ทองเล่ม, ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลการจัดการไนโตรเจน และ
แคลเซียม ท่ีมีผลต่อผลผลิต และความเข้มข้นของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 กับ ข้าวพันธุ์ กข15. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11 (30 – 31 
กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.  92-103. 

5. วราภรณ์ ค าเชียงเงิน, ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางพืชไร่ ผลผลิต และคุณภาพการสีของข้าว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11     
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 85-91. 

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

7. อมฤต ศิริอุดม, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง และ ศักด์ิดา จงแก้ววัฒนา. 2556. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ -ชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลิตข้าวโพด. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11  
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 22-29. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักด์ิ  ธนาพรพูนพงษ์ 
1. งานวิจัย 

ระดับชาติ 
1. จิตรมาศ นากา, สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ,์ Dieter von Hoersten และ Wolfgang 

Luecke. 2556. ผลของความร้อนคล่ืนความถ่ีวิทยุต่อการควบคุมเช้ือรา Aspergillus favus สาร
พิษอะฟลาทอกซินบี 1 และคุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุงท่ีมีความ
หนาแน่นต่างกัน. วิทยาศาสตร์เกษตร. 29 (1) : 1-12. 

2. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hoersten 
และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกข้าวเปลือกท่ีเก็บเกี่ยวใหม่พันธุ์ปทุมธานี 1 และ
พันธุ์สันป่าตอง 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 
ระดับนานาชาติ 

1. Suchada Vearasilp, Pitipong Thobunluepop,  Sa-nquansak Thanapornpoonpong, Elke 
Pawelzik, Dieter von Hörstene. 2015. Radio frequency heating on lipid peroxidation, 
decreasing oxidative stress and aflatoxin B1 reduction in Perilla frutescens L. highland 
oil seed. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5 : 177-183.  

2. Suchada Vearasilp, Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa 
Suriyong, Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten. 2015. Vertical Operating Prototype 
Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in 
Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 

3. Thawatchai Phetkaeo, Rungnapha Klaithin, Parichat Theanjumpol, Kaewalin Kunasakdakul, 
Sa-nquansak Thanapornpoonpong,  Suchada Vearasilp. 2012. Comparison of Sample 
Preparation Methods on the Infected Corn Seed Detection by NIR Spectroscopy. Chiang 
Mai University Journal of Natural Science. 11 (1) : 243-250. 

4. Rungaroon Kantapa, Kaewalin Kunasakdakul, Sa-nquansak Thanapornpoonpong , Suchada 
Vearasilp. 2012. Controlling Maize Seed Fungi Contamination by Using Various Essential 
Oil Mixtures. Chiang Mai University Journal of Natural Science. 11 (1) : 263-270. 

5. Nuengruethai Boonmala, Sirimon Khunkeaw, Chommanat Sawadeemit, Suchada Vearasilp, 
Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Influence of Urea Formaldehyde on quality 
of pelleted sweet corn seed . Chiang Mai University Journal of Natural Science . 11 (1) 
: 251-256. 

6. Rungnapha Klaithin, Thawatchai Phetkaeo, Parichat Theanjumpol, Kaewalin Kunasakdakul, 
Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Pasting Cell: An Alternative Sample Cell for 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2766
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
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Detection of Aspergillus flavus Infected Milled Rice by NIR Spectroscopy . Chiang Mai 
University Journal of Natural Science. 11 (1) : 271-276. 

7. Sirimon Khunkeaw, Nuengruethai Boonmala, Chommanat Sawadeemit, Suchada Vearasilp, 
Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Using Urea Formaldehyde and 
Polyethyleneglycol as Seed Coating to Improve Maize Seed Qualities. Chiang Mai 
University Journal of Natural Science. 11 (1) : 257-262. 

2. บทความทางวิชาการ 
1. สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์, สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์ และ เยาวลักษณ์ 

จันทร์บาง. 2556. ทางเลือกใหม่ในการก าจัดโรคและแมลงด้วยคล่ืนความถี่วิทยุ . Postharvest 
Newsletter ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หน้า 5-6. 

 
 

 
 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2766
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1  ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
แบบ 1.1 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท แบบ 1.1 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        48 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                       48 หน่วยกิต  
ก. วิทยานพินธ์                                               48 หน่วยกิต ก. ปริญญานพินธ์                                           48 หน่วยกิต เพื่อให้ช่ือวิชาและรายงานผลการ 
    ก.พร.898 (353898) วิทยานิพนธป์ริญญาเอก       48 หน่วยกิต    353898  ดุษฎีนิพนธ์                                     48 หน่วยกิต ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
1.การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา
และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ี
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 ปรับข้อความให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
 
      

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer  review)  ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน   จ านวนอย่างน้อย 3 เร่ือง โดยตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 เร่ือง โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดย
ใหเ้ป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  

เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาค การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบณัฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา 

 
          เหมือนเดิม 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
4.  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียน

ในกระบวนวิชาสัมมนา ก.พร.891, ก.พร.892,  
     ก.พร.893 (353891, 353892, 353893) 

  
          ยกเลิก 

เน่ืองจากแบบ 1.1  ท าเฉพาะ 
ปริญญานิพนธ์ไม่ต้องเรียนกระบวนวิชา 

ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม  
1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ เหมือนเดิม               
2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา   นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวน    
    วิชา ก.พร. 701 (353701) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 
   353701 แบบ Visiting (V)  โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

ปรับ เน่ืองจากกระบวนวิชาน้ีไม่นับหน่วย
กิตสะสมให้ลงเรียนแบบ visiting (V) 

ง. การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่น

ค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 
ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3.นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น 

     นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

ง. การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
          เหมือนเดิม 
 

 
เพื่อให้ช่ือวิชาและรายงานผลการศึกษามี
ความชัดเจนตรงตามหลักสูตร 

จ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักศึกษาได้
ลงทะเบียนมาแล้ว  3    ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวันและ
เวลาท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ 
ท้ังน้ีจะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน   2     ครั้ง 

จ. การสอบประมวลความรู้  
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดย
นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
ท้ังน้ีจะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
 

 
เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและเข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 

ฉ. การสอบวิทยานพินธ์ (Dissertation Examination) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ หลังจาก
ท่ีนักศึกษาได้ท าการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ 
การเขียนวิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
        ยกเลิก 

เน่ืองจากการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้รวมอยู่ใน
วิชา 353897 353898 และ 353899 
แล้ว 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2    ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 

แบบ 1.2 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตร ี แบบ 1.2 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตร ี  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   72  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                       72  หน่วยกิต  
ก. วิทยานิพนธ์                                           72  หน่วยกิต ก.ปริญญานพินธ์                                            72  หน่วยกิต เพื่อให้ช่ือวิชาและรายงานผลการ 
ก.พร. 897 (353897) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก      72  หน่วยกิต 353897 ดุษฎีนิพนธ์                                        72  หน่วยกิต ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร 
ข.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ข.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  3 ภาค
การศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ี
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ปรับข้อความให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
 
 
    

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน จ านวนอย่างน้อย  3 เรื่อง โดยตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 เร่ือง โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดย
ใหเ้ป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 

เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบณัฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
        เหมือนเดิม 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
4. โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียน

ในกระบวนวิชาสัมมนา ก.พร. 891 ก.พร. 892 ,  
   ก.พร. 893 (353891, 353892, 353893) 

ยกเลิก เน่ืองจากแบบ 1.2  ท าเฉพาะ 
วิทยานิพนธ์ไม่ต้องเรียนกระบวนวิชา 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม  
1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 1. เหมือนเดิม  
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 
ก.พร.701 (353701) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 
   353701 แบบ Visiting (V)  โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

ปรับ เน่ืองจากกระบวนวิชาน้ีไม่นับหน่วย
กิตสะสมให้ลงเรียนแบบ visiting (V) 

ง. การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่น

ค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  
   1  ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

ง. การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1.นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
 
       เหมือนเดิม  

 

 
เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 

จ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักสึกษาได้
ลงทะเบียนมาแล้ว 4 ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวันและเวลา
ท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ ท้ังน้ีจะ
อนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

จ. การสอบประมวลความรู้  
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 
โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎี 
นิพนธ์หลัก ท้ังน้ีจะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
 

 
เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 

   
ฉ. การสอบวิทยานพินธ์ (Dissertation Examination) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ หลังจาก
ท่ีนักศึกษาได้ท าการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ 
การเขียนวิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 
    ยกเลิก 

เน่ืองจากการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้รวมอยู่ใน
วิชา 353897,  353898 และ 353899 
แล้ว 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 

แบบ 2.1 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท แบบ 2.1 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต  
ก. กระบวนวิชาเรียน        ก.กระบวนวิชาเรียน  
1. กระบวนวิชาระดับบณัฑติศกึษา     ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบณัฑติศกึษา     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต  

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต        
  1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                               3 หน่วยกิต      1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                               3 หน่วยกิต  
ก.พร. 891 (353891) สัมมนาพืชไร่ 1                   1 หน่วยกิต   
ก.พร. 892 (353892) สัมมนาพืชไร่ 2                   1 หน่วยกิต          เหมือนเดิม  
ก.พร. 893 (353893) สัมมนาพืชไร่ 3                   1 หน่วยกิต   
  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต  
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าวิทยานิพนธ์ 
หรือกระบวนวิชาพืชไร่อื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาท่ีท า
วิทยานิพนธโ์ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว
นักศึกษา                                   

เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าดุษฎีนิพนธ์หรือกระบวนวิชา
พืชไร่อื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาท่ีท าดุษฎีนิพนธ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา 
 

เพื่อให้ช่ือวิชาและรายงานผลการ 
ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร 

ก.พร.711 (353711) สรีรวิทยาการผลิตพืช             3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
ก.พร.712 (353712) สรีรวิทยาการผลิตพืชช้ันสูง      3 หน่วยกิต  ยกเลิก เน่ืองจากหลังจากปรับปรุงหลักสูตรและ

ปรับปรุงกระบวนวิชาแล้ววิชา 353712  
มีเน้ือหาซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชา 353711 
และ 353721 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
ก.พร.741 (353741) การวางแผนการทดลองและ     3 หน่วยกิต   
                         การวิเคราะห์ทางเกษตร   
ก.พร.751 (353751) การปรับตัวของพืช                3 หน่วยกิต          เหมือนเดิม  
ก.พร.761 (353761) สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์          3 หน่วยกิต   
ก.พร.782 (353782) สารเคมีก าจัดวัชพืช               3 หน่วยกิต   
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่เกิน   3   หน่วยกิต 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่เกิน     3 หน่วยกิต  

 1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                               ไม่มี   1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                               ไม่มี  
 1.2.2 กระบวนวิชาเลือกให้เลือก           ไม่เกิน     3 หน่วยกิต 

จากสาขาท่ีมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาพืชไร่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา  

  1.2.2 กระบวนวิชาเลือกให้เลือก             ไม่เกิน     3 หน่วยกิต 
         เหมือนเดิม 

 

2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขัน้สูง                ไม่ม ี 2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขัน้สูง                 ไม่มี  
 
ข.วิทยานิพนธ ์  36 หน่วยกิต 

 
ข.ปรญิญานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 

 
เพื่อให้ช่ือวิชาและรายงานผลการ 

  ก.พร.899 (353899) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 36 หน่วยกิต    353899 ดุษฎีนิพนธ์                                    36 หน่วยกิต ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม  
1.ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ เหมือนเดิม  
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา ก.

พร.701 (353701) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา   นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 

353701 แบบ Visiting (V) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
ปรับ เน่ืองจากกระบวนวิชาน้ีไม่นับหน่วย 
กิตสะสม ให้ลงเรียนแบบ visiting (V) 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  
1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และ
ต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ี
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 

ปรับข้อความให้เหมาะสมกับหลักสูตร 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (peer 
review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน จ านวน
อย่างน้อย  2 เร่ือง โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก 

 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดย
ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธาน
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบณัฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา 

 
           เหมือนเดิม 
 

 

จ. การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

จ.การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1.นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 

 
เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
2.นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค า

ร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาค
การศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3.นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 
 
              เหมือนเดิม 
 

 

ฉ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบประมวลความรู้ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว
นักศึกษา 
 

ฉ. การสอบประมวลความรู้  
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 
โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์หลัก ท้ังน้ีจะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 

ช. การสอบวิทยานพินธ ์
ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้หลังจาก
นักศึกษาได้ท าการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และเขียนวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
             ยกเลิก 
 
 

 
เน่ืองจากการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้รวมอยู่ใน
วิชา 353897 353898 และ 353899 
แล้ว 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอก แบบบ 2.2 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 

แบบ 2.2 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี แบบ 2.2 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตร ี  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า      72  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า    72 หน่วยกิต  
ก.กระบวนวิชาเรียน ก.กระบวนวิชาเรียน  
1. กระบวนวิชาระดับบณัฑติศกึษา      ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบณัฑติศกึษา          ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต  

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต  
     1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                 3    หน่วยกิต      1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                     3 หน่วยกิต  
353891  ก.พร.891 สัมมนาพืชไร่ 1                         1    หน่วยกิต   
353892  ก.พร.892 สัมมนาพืชไร่ 2                         1    หน่วยกิต             เหมือนเดิม  
353893  ก.พร.893 สัมมนาพืชไร่ 3                         1    หน่วยกิต            
     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าวิทยานิพนธ์ เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าดุษฎีนิพนธ์หรือกระบวนวิชาพืชไร่  เพื่อให้ช่ือวิชาและรายงานผลการ 
หรือกระบวนวิชาพืชไร่อื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาท่ีท า อื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาท่ีท าดุษฎีนิพนธ์โดยความเห็นชอบของ ศึกษามีความชัดเจนตรงตามหลักสูตร 
วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว  
ประจ าตัว   
ก.พร.711 (353711) สรีรวิทยาการผลิตพืช               3  หน่วยกิต เหมือนเดิม  
ก.พร.712 (353712) สรีรวิทยาการผลิตพืชช้ันสูง        3  หน่วยกิต ยกเลิก เน่ืองจากหลังจากปรับปรุงหลักสูตรและ

ปรับปรุงกระบวนวิชาแล้ววิชา 353712 มี
เน้ือหาวิชาซ้ าซ้อนกับวิชา 353711 และ
ในเน้ือหาข้ันสูงยังซ้ าซ้อนกับวิชา 353721 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
ก.พร.741 (353741) การวางแผนการทดลองและ       3  หน่วยกิต   
                          การวิเคราะห์ทางเกษตร   
ก.พร.751 (353751) การปรับตัวของพืช                  3  หน่วยกิต            เหมือนเดิม  
ก.พร.761 (353761) สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์            3  หน่วยกิต   
ก.พร.782 (353782) สารเคมีก าจัดวัชพืช                 3  หน่วยกิต   
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต  
     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                              ไม่มี   
     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต            เหมือนเดิม  
ให้เลือกจากสาขาท่ีมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาพืชไร่   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว        
2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขัน้สูง                ไม่มี 2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขัน้สูง                   ไม่มี  
 
ข. วิทยานิพนธ์                                             48  หน่วยกิต 

 
ข. ปรญิญานิพนธ์                                                 48 หน่วยกิต 

 

ก.พร.898 (353898) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก          48  หน่วยกิต 353898  ดุษฎีนิพนธ์                                              48 หน่วยกิต เพื่อให้ช่ือวิชาและรายงานผลการศึกษามี
ความชัดเจนตรงตามหลักสูตร 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม  
    1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย          ภาษาต่างประเทศ 1. เหมือนเดิม  
    2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา  
        ก.พร.701 (353701) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา   นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 
353701 แบบ Visiting (V) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

ปรับ เน่ืองจากกระบวนวิชาน้ีไม่นับ 
หน่วยกิตสะสม  ให้ลงเรียนแบบ visiting 
(V) 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 

ง. การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ 
   ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้อง 
   ยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้น 
   ภายใน 1ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

ง.การสอบวัดคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) 
1.นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

 
          
 

 
เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 

3.นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ 
   บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้ 
   โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

            เหมือนเดิม 
       

 

จ. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย จ. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  

1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค    
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานท่ี
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ปรับข้อความให้เหมาะสมกับหลักสูตร 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนิน การให้ผล
งานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) 
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน จ านวนอย่างน้อย 2 
เร่ืองโดยมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก 

 
 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 
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หลักสตูรเดิม พ.ศ.2554 หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 เหตผุลในการปรบัปรุง 
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา 

 
 
      เหมือนเดิม  
 

 

จ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบประมวลความรู้ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา 

จ. การสอบประมวลความรู้  
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดย
นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ท้ังน้ีจะ
อนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
เพื่อให้เกิดความเข้มข้นและ เข้มแข็งทาง
วิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร 

ฉ. การสอบวิทยานพินธ ์
ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้หลังจาก
นักศึกษาได้ท าการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และเขียนวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษ 
 

 
 
       ยกเลิก 

เน่ืองจากการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้รวมอยู่ใน
วิชา 353897 353898 และ 353899 แล้ว 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 
แบบ 1.1 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 1   ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                                                 เหมือนเดิม  
สอบวัดคุณสมบัติ                                                                             
เข้าร่วมกิจกรรม                                                             เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์    
      
 รวม                       0  รวม 0 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353898  ก.พร.898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12  353898 ดุษฎีนิพนธ์          9 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน             
   เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์               

 รวม 12  รวม 9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 ปีที่ 2   ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 12 353898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
     
    
     
 รวม                       12  รวม 9 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353898  ก.พร.898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 353898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
353701 ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร                 1 

 
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
           (ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 

- 

 รวม 13               รวม 9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 ปีที่ 3   ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 12 353898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
สอบประมวลความรู้  เหมือนเดิม   
    
     
 รวม                       12  รวม 9 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  353898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  สอบดุษฎีนิพนธ์  
  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  

 รวม 0  รวม 12 
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แบบ 1.2 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 1   ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย    
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                                         เหมือนเดิม  
สอบวัดคุณสมบัติ                                                               
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  เข้าร่วมสัมมนา  
    
 รวม                       0             รวม 0 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353897  ก.พร.897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
   เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์            

 รวม 12  รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 ปีที่ 2   ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 12 353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
             
    
     
 รวม                       12  รวม 8 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353897  ก.พร.897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
353701 ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร                   1 
                        

 

353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
           (ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 

 

 รวม 13      รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 ปีที่ 3   ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 12 353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
     
    
 รวม                       12  รวม 8 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 12 353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
    

 รวม 12         รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 ปีที่ 4   ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353897 ก.พร.897 วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 12 353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
สอบประมวลความรู้           ยกเลิก             
  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
    
     
 รวม                       12          รวม 8 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
สอบวิทยานิพนธ์            ยกเลิก  
 
 

 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  

 รวม 0  รวม 8 
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 แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 5   ปีที่ 5  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
  353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
  สอบประมวลความรู้  
  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  

ไม่มี    
   รวม 8 
      
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
  353897 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
   สอบดุษฎีนิพนธ์  

ไม่มี  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
    รวม 8 
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           แบบ 2.1 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 ปีที่ 1   ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353...  ก.พร....  วิชาเลือก 3 353... วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
353...  ก.พร...   วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3          เหมือนเดิม 3 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                                                เหมือนเดิม  
    
 รวม                       6          รวม 6 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353...   ก.พร...     วิชาเลือก 3 353... วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
353891 ก.พร.891 สัมมนาพืชไร่ 1 1           เหมือนเดิม  1 
สอบวัดคุณสมบัติ             เหมือนเดิม   
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์  
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนา 

 
 

 รวม                       4  รวม 4 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 2   ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353899 ก.พร.899 วิทยานิพนธ ์ 12 353899  ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
353892 ก.พร.892 สัมมนาพืชไร่ 2 1             เหมือนเดิม 1 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
    
     
 รวม                       13  รวม 10 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353899  ก.พร.899  วิทยานิพนธ ์ 12 353899  ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
353701  ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร                1 353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 

            (ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 
- 

353893  ก.พร.893  สัมมนาพืชไร่ 3 1             เหมือนเดิม 1 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน 

 
 

 รวม 14  รวม 10 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 3   ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ ์ 12 353899  ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
สอบประมวลความรู้              เหมือนเดิม  
  เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
    
     
 รวม                       12  รวม 9 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  353899 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
สอบวิทยานิพนธ์   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 
 

 เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน             

 รวม 0  รวม 9 
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           แบบ 2.2 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 ปีที่ 1   ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353...   ก.พร.....  วิชาเลือก 3 353... วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
353...   ก.พร....   วิชาเลือก                                      3 353… วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกนอกสาขา                                                           3          วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
    
 รวม                      9      รวม 9 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
วิชาเลือกนอกสาขา 3           วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกนอกสาขา  3           วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกนอกสาขา  3           วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
สอบวัดคุณสมบัติ   เหมือนเดิม   
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  เหมือนเดิม  
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์    เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์  

      
 รวม 9  รวม 9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 2   ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353891  ก.พร.891   สัมมนาพืชไร่ 1 1 เหมือนเดิม 1 
353898  ก.พร.898  วิทยานิพนธ ์ 9 353898 ดุษฎีนิพนธ ์ 6 
วิชาเลือกนอกสาขา 3            วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
     
 รวม                       

13 
 รวม 10 

      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353892  ก.พร.892  สัมมนาพืชไร่ 2 1 เหมือนเดิม 1 
353898  ก.พร.898  วิทยานิพนธ ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ์            6 
353701 ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร               1 353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 

           (ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 
- 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
                 
 รวม 11  รวม 7 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 3   ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353893 ก.พร.893 สัมมนาพืชไร่ 3 1 เหมือนเดิม 1 
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ ์ 6 
เช้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  เข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
    
     
 รวม                       10  รวม 7 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ ์ 6 
   เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
    

 รวม 9  รวม 6 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 4   ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353898 ก.พร.898 วิทยานิพนธ ์ 12 353898  ดุษฎีนิพนธ ์ 6 
สอบประมวลความรู้  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
     
    
     
 รวม                       12             รวม 6 
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  353899 ดุษฎีนิพนธ ์ 6 
สอบวิทยานิพนธ์   ยกเลิก  
  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  

                   
 รวม 0  รวม 6 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ปีที่ 5   ปีที่ 5  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
  353899 ดุษฎีนิพนธ ์ 6 
  สอบประมวลความรู้  
  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  

ไม่มี    
   รวม 6 
      
      
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
  353899 ดุษฎีนิพนธ ์ 6 
   สอบดุษฎีนิพนธ์  

ไม่มี  เข้าร่วมสัมมนาหรือน าเสนอผลงาน  
    รวม 6 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบตักิารเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา 
   การรบัโอนนักศกึษาและการเทียบโอนหน่วยกติของนกัศึกษาบณัฑติศกึษา 
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