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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Agricultural Systems Management
(International Program)
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
4. วิชาเอก (ถ้ามี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบเกษตร)
วท.ม. (การจัดการระบบเกษตร)
Master of Science (Agricultural Systems Management)
M.S. (Agricultural Systems Management)

……-……

5. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
6. รูปแบบของหลักสูตร
6.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
6.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ
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6.3 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาต่างชาติ
6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่12/2560
เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
 นักวิจัย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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 นักพัฒนาภาครัฐและองค์กรเอกชน
 อาจารย์
10. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
เลขประจาตัวประชาชน
(ระบุตาแหน่งวิชาการ)
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่สาเร็จการศึกษา
1. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
- Ph.D (Agronomy and Soil),
University of Hawaii at Manoa,
USA., 1991
- M.S. (Agronomy and Soil)
Auburn University, USA.,1982
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2520
2. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา - Ph.D (Ecology), University of
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
California, USA., 1990
- M.S. (Agronomy) University of
California, USA.,1988
- วท.บ. (พืชไร่),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ - Ph.D (Agronomy and Soil
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
Science), University of Hawaii
at Manoa, USA., 1998
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
2527
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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การพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) จะเป็นช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะพัฒนาประเทศ
ไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น
ก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุ มชน
และท้องถิ่น ซึ่งในด้านการพัฒนาภาคการเกษตรนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งการสร้างฐานการผลิต
ภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพัฒนาการเกษตรภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ หลักสูตรการจัดการระบบเกษตรได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมั ยและสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาภาคการเกษตรตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ มีวัฒนธรรมและประเพณีที่
เชื่อมโยงกับศาสนา ในภาคการเกษตรจึงเป็นแหล่งกาเนิดของวัฒนธรรมไทยที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปเข้ากับวัฒ นธรรมจากนานาอารยประเทศและมี
ความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคม
อุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู้” ทาให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เรียกว่า ยุคดิจิตอล อย่างรวดเร็ว กระทบต่อวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความ
เชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค ส่ง ผลให้สังคมไทย
ประสพปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒ นธรรมต่างชาติที่หลากหลาย เพราะขาด
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
พฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายในการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน โดยให้คนไทยทุก
ช่วงวัยมี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น มีสุขภาวะ ความรู้และมาตรฐานการครองชีพที่ ดี และมี ทักษะ ความรู้
ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อม
รับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร มีการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการจัดการเพื่อความยั่ง ยืน มีประสิทธิภาพ มีความ
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สมดุลในด้านวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางการผลิตพืชพลังงาน ความ
สมบู รณ์ ข องทรัพ ยากรธรรมชาติ เป็ น ต้น เนื้ อหาของหลั กสูต รจะรวมการวิเคราะห์ ระบบเกษตรที่
ซับซ้อน การจัดการระบบเกษตรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การวิเคราะห์
การตัดสินใจในระบบเกษตร การสร้างแบบจาลองและการจาลองระบบเกษตร ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่
สาหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตร การวิเคราะห์ก าร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและการแก้ไขปัญหาระบบ
การเกษตรและทรั พ ยากรที่ มี ค วามเป็ น สากล แต่มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หลักสูตรการจัดการ
ระบบเกษตร ใช้วิธีการบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒ นาเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการระบบ
การเกษตรและฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์คุณค่า
สนั บ สนุ น ให้ ชุม ชนมี อ งค์ค วามรู้และสร้างภู มิคุ้ มกั น เพื่ อ คุ้ม ครองฐานทรัพ ยากร คุ้ม ครองสิ ทธิ และ
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ให้
ความสนใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความพร้อมในการ
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตามแนวทางและหลักการของเกษตรศาสตร์เชิงระบบ และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ
มีโครงการวิจัยที่จะรองรับงานวิจัยในระดับสูงที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถนาแนวทางและ
ผลงานวิจัยกลับมาใช้ประโยชน์สู่พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้หลักวิชาการด้านระบบเกษตร
เพื่อช่วยเหลือชุมชนในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับการเกษตรกรรมในชุมชน หรือการศึกษาหาแนวทางการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านหรือชุมชนที่สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นที่หรือ
ในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นต้น ด้วยความเป็นหลักสูตรในรูปแบบการบูรณาการแบบองค์รวมของหลักสูตร
“การจัดการระบบเกษตร” ซึ่งจะสามารถพัฒนาและฝึกนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในเรื่ อ งการท างานวิ จั ย ด้ า นการเกษตรเชิ ง ระบบ การจั ด การระบบเกษตร และการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ในแง่ของการบริหารและการจัดการระบบการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานของชุมชน
ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายในสภาพนิเวศของลุ่มน้าที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งด้านการเกษตร ป่าไม้
แหล่งน้า และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่ต้องการการบูรณาการและการผสมผสานกันให้ได้อย่างลงตัว
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และกลมกลืนระหว่างศาสตร์ทางด้านการเกษตร การป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ
สัง คม และการเมือ ง มหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่ มี พั น ธกิจ ในด้ านการเรีย นการสอน และ การวิจัย ที่ มี
เป้ าหมายสู่ ความเป็น เลิ ศในระดั บ สากล มี ความเปิด กว้ างสู่ภู มิภ าค และ นานาชาติม ากขึ้น ดั ง นั้ น
หลักสูตรฯ นี้ จะสามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างดี และสามารถเป็นบันไดสู่ความ
เป็นเลิศ และเป็นหนึ่งในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่มน้าโขงได้
14 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เนื่องจากหลักสูตรการจัดการระบบเกษตรนี้ได้สร้างให้เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการแบบ
องค์รวม จึงเปิดให้มีการเลือกสาขาวิชานอกวิชาเฉพาะจากกระบวนวิชาจากภาควิชาต่าง ๆ ในคณะ
เกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนวิชาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์
ศาสตร์
หมวดวิชา

กระบวนวิชา

กระบวนวิชาเลือกใน 1. 351763
สาขาวิชาเฉพาะ

เป็นกระบวน
วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง
ไม่ใช่

กระบวนวิชาเลือก
1. 351720
นอกสาขาวิชาเฉพาะ

ไม่ใช่

2. 351764

ไม่ใช่

3. 361712

ไม่ใช่

4. 362751

ไม่ใช่

ภาควิชาและคณะ
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์ แ ละ
ปฐพีศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์ แ ละ
ปฐพีศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ
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14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย
กรณี ที่ นัก ศึก ษานอกหลัก สูต รที่ สนใจสามารถมาลงทะเบีย นเรีย นในกระบวนวิชาที่ ส าขาเปิ ด
สอนได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชา
14.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการกระบวนวิชาเป็นแบบการบูรณาการ โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศ าสตร์ ภาควิชาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในคณะเกษตรศาสตร์ ร่ วมท าการสอนวิช าที่ ได้ กาหนดไว้ ใน
หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรการจัดการระบบเกษตรเป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสานกับสังคมศาสตร์และศาสตร์ด้านการจัดการ โดยเน้นการจัดการองค์ความรู้
ในลักษณะสหสาขาวิชา เพื่อให้มหาบัณฑิตได้มีความรู้ด้านการจัดการระบบเกษตร มาใช้ในการแก้ปัญหาทาง
การเกษตร ให้มีการผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ ไขปัญหาระบบเกษตรและทรัพยากร แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนและพัฒนาสู่ระดับสากล
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ี:
1. คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปพั ฒ นาการเกษตรระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตรที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้ทางทฤษฎี การปฏิบัติ และแนวคิดในการบูรณาการองค์ความรู้สามารถนาไปใช้วิเคราะห์
ปัญหาและวางแผนพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และเป็นธรรม
3. ทักษะและประสบการณ์ในการวางแผน การดาเนินการวิจัย พัฒนาการเกษตรและให้มีผลิตภาพ
ที่ดี ยั่งยืน มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และให้ชุมชนเกษตรสามารถมีการดารงชีพการเกษตรที่มั่นคง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

รวบรวมติ ด ตามผลการประเมิ น  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
QA ของหลั ก สู ตรรวมทุ ก 5 ปี ใน
ที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพ
ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ
อิสระภายใน 1 ปี
ได้งานของบัณฑิต
 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบรายปี
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
 มีภาคการศึกษาพิเศษ
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) (เดือน.................ถึง.......................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 2
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1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษารับ รอง ในสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรื อ
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้
 IELTs score 5.5 ขึ้นไป หรือ
 TOEFL score 500 ขึ้นไป หรือ 173 (computer based) หรือ
 CMU e-TEGs score 65 ขึ้นไป
4. คุณ สมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจา
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
 อื่นๆ .....................................
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย
 อื่นๆ …………………………………
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

2560
1 2

2561
1 2

2562
1 2

2563
1 2

2564
1 2

-

5

5

5

5

5

-

-

-

-
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จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

-

-

-

-

5

5

-

5

-

5

2.6 งบประมาณตามแผน
1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ
เสนอตัง้ งบประมาณ

แผนงาน

การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการแก่
สังคม
การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

2561
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
86,509,279 17,986,836
23,890,600
9,074,279
3,900
14,449,050

ปีงบประมาณ
2562
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
88,780,716 18,158,139
23,890,600
9,160,700
3,900
14,586,660

2563
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
91,444,138 18,482,139
23,890,600
9,618,735
3,900
15,024,250

0

383,775

0

387,430

0

399,055

250,200
30,874,118

787,805
9,964,311

250,200
31,790,940

795,307
10,059,209

250,200
31,790,940

819,170
10,260,985

141,528,097

52,646,056

144,716,356

53,147,445

147,379,778

54,604,334

194,174,153

197,863,801

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว 124,600 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)

201,984,112
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน
แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
38 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
11 หน่วยกิต
366701 พื้นฐานระบบเกษตร
3 หน่วยกิต
366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร
2 หน่วยกิต
366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนา
2 หน่วยกิต
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ
2 หน่วยกิต
ระบบเกษตร
366791 สัมมนาระบบเกษตร 1
1 หน่วยกิต
366792 สัมมนาระบบเกษตร 2
1 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
366721 การสร้างแบบจาลองและการจาลองระบบ
3 หน่วยกิต
เกษตร
366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการจัดการ
3 หน่วยกิต
ทรัพยากร
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน
2 หน่วยกิต
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366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต
366733 การวิเคราะห์ผลความสาเร็จของระบบฟาร์ม 2 หน่วยกิต
366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร 3 หน่วยกิต
366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1
1 หน่วยกิต
366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2
2 หน่วยกิต
366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3
3 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้
351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง
3 หน่วยกิต
351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา 3 หน่วยกิต
การเกษตร
351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร 3 หน่วยกิต
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของ
3 หน่วยกิต
ระบบเกษตร
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
ทรัพยากรเกษตร
หรืออาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไม่มี
ข. ปริญญานิพนธ์
366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึ กษาจะต้องจัด สัมมนาและนาเสนอผลงานที่เกี่ ยวข้อ งกั บวิท ยานิพ นธ์
ในการสัม มนาอย่ างน้ อยภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ง เป็ น จานวนไม่ น้อ ยกว่ า
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2 ภาคการศึกษา ยกเว้นในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 และนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิท ยานิพ นธ์ห รือส่วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อย ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่ มีฐานข้อมูล
TCI Tier 1 อย่ า งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง หรื อ เผยแพร่ เป็ น บทความฉบั บ เต็ ม (Full
Paper) ในเอกสารเผยแพร่ ก ารประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ระดั บ
นานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ และรวบรวม
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
3.1.2.2 Type 2 (Plan A Type A 2)
Degree Requirements
a minimum of
38 credits
A. Coursework
a minimum of
26 credits
1. Graduate Courses
a minimum of
26 credits
1.1 Field of Specialization
a minimum of
20 credits
1.1.1 Required courses
11 credits
366701 Basics of Agricultural Systems
3 credits
366702 Analysis of Agricultural Systems
2 credits
366703 Management of Agricultural Systems for
2 credits
Economic Development and Food Security
366706 Advanced Research Methods in Agricultural
2 credits
Systems Management
366791 Seminar in Agricultural Systems 1
1 credit
366792 Seminar in Agricultural Systems 2
1 credit
1.1.2 Elective courses
a minimum of
9 credits
Student may selects the following courses or other courses with approval of
Agricultural Systems Management Program Committee
366721 Modeling and Simulation in Agricultural Systems 3 credits
366722 Spatial Information System for Resource
3 credits
Management
366731 Sustainable Agricultural Systems
2 credits
366732
Alternative Agricultural Systems for Sustainable 2 credits
Development
366733 Analysis of Farm System Performance
2 credits
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366741
366742

Natural Resource System Management
3 credits
Agricultural Resource Management and
3 credits
Planning
366769 Selected Topics in Agricultural Systems 1
1 credits
366779 Selected Topics in Agricultural Systems 2
2 credits
366789 Selected Topics in Agricultural Systems 3
3 credits
1.2 Other courses
a minimum of
6 credits
1.2.1 Required courses
none
1.2.2 Elective courses
a minimum of
6 credits
Student may selects the following courses or others courses with approval
of the Agricultural Systems Management Program Committee
351720 Advance Agricultural Marketing
3 credits
351763 Development Project Planning and
3 credits
Management
351764 Economic for Forestry and Agroforestry
3 credits
Management
361712 Climate and Edaphic Resources of Agricultural 3 credits
Systems
362751 Decision Support System for Agricultural
3 credits
Resource Management
Or a student may select any courses in the field with approval of the
Agricultural Systems Management Program Committee
2. Advanced Undergraduate Courses
none
B. Thesis
366799 Master’s Thesis
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement:
2. Program requirement

12

credits

- a foreign language none

D. Academic Activities
1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to
his/her thesis for 1 time in every semester for at least 2 semester except in first
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semester of first academic year and students have to attend seminar every
semester that the course is offered.
2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be
published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI tier
1 database or published full academic paper in an international proceedings
accepted by the field of study.
3. A student have to report thesis progression to the Graduate School every
semester, for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee.
3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
366701 พื้นฐานระบบเกษตร
3(3-0-6)
(Basic of Agricultural Systems)
366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร
2(1-3-4)
(Analysis of Agricultural Systems)
366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 2(2-0-4)
ทางอาหาร
(Management of Agricultural Systems for Economic
Development and Food Security)
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร
2(2-0-4)
(Advanced Research Methods in Agricultural Systems Management)
366791 สัมมนาระบบเกษตร 1
1(1-0-2)
(Seminar in Agricultural Systems 1)
366792 สัมมนาระบบเกษตร 2
1(1-0-2)
(Seminar in Agricultural Systems 2)
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
366721 การสร้างแบบจาลองและการจาลองระบบเกษตร
3(3-0-6)
(Modeling and Simulation in Agricultural Systems)
366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
(Spatial Information System for Resource Management)
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน
2(2-0-4)
(Sustainable Agricultural Systems)
366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2(2-0-4)
(Alternative Agricultural Systems for Sustainable Development)
366733 การวิเคราะห์ผลความสาเร็จของระบบฟาร์ม
2(2-0-4)
(Analysis of Farm System Performance)
366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
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366742
366769
366779
366789

(Natural Resource System Management)
การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร
(Agricultural Resource Management and Planning)
หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1
(Selected topics in Agricultural Systems) 1
หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2
(Selected topics in Agricultural Systems) 2
หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3
(Selected topics in Agricultural Systems) 3

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง
(Advance Agricultural Marketing)
351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาทางเกษตร
(Development Project Planning and Management)
351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร
(Economic of Forestry and Agroforestry Management)
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร
(Climate and Edaphic Resource of Agricultural Systems)
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากร
(Decision Support System for Agricultural Resource
Management)
(4) หมวดปริญญานิพนธ์
366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
(Master’s Thesis)
(5) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
ไม่มี
(None)
1.
2.
3.
4.

3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
เลขหลักร้อย แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบ แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
เลขหลักหน่วย แสดงถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
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ปีที่ 1
366701
366703
366706

ภาคการศึกษาที่ 1
พื้นฐานระบบเกษตร
การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบ
เกษตร
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ

หน่วยกิต
3
2

รวม

10

366702
366791

ภาคการศึกษาที่ 2
การวิเคราะห์ระบบเกษตร
สัมมนาระบบเกษตร

หน่วยกิต
2
1

2

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ

4

3

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

3

10

ปีที่ 2

366799

ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

หน่วยกิต
2
3
6
11

366792
366799

ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาระบบเกษตร 2
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สัมมนาและนาเสนอผลงาน
สอบวิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
1
6

7

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว้ในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร / อาจารย์ประจา
ที่

ชือ่ -นามสกุล

1 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช*

(x-xxxx-xxxxx-xx-x)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สาเร็จการศึกษา
- Ph.D (Agronomy and Soil),
University of Hawaii at
Manoa, USA., 1991
- M.S. (Agronomy and Soil)
Auburn University, USA.,1982
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2520

ภาระงานสอน
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
3
6
3
6

จานวนผลงาน
วิชาการรวม
(ผลงานในระยะ
5 ปีล่าสุด)
81(18)
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2 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา*

ภาระงานสอน
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
3
15
3
15

3

6

13

6

13

26(11)

6

6

6

6

65(32)

9

15

9

15

26(17)

6

6

6

6

28(17)

ที่

4

5

6.

ชือ่ -นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สาเร็จการศึกษา

- Ph.D (Ecology), University of
California, USA., 1990
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
- M.S. (Agronomy) University of
California, USA.,1988
- วท.บ. (พืชไร่),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ*์ - Ph.D (Agronomy and Soil
Science), University of Hawaii
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
at Manoa, USA., 1998
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
2527
รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ - Ph.D (Agricultural Economics),
Michigan State University,
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
USA., 1985
- M.P.P. (Economics), Victoria
University of Wellington, New
Zealand, 1979
- B.C.A. (Economics), Victoria
University of Wellington, New
Zealand, 1976
ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
- Ph.D (Technology and
agrarian Development),
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
Wageningen University,
Netherland, 2007
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย,
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2527
ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ - Ph.D (Agricultural Economics),
University of Hohenheim,
(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
Germany, 2003
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)

จานวนผลงาน
วิชาการรวม
(ผลงานในระยะ
5 ปีล่าสุด)
65(11)
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ที่

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สาเร็จการศึกษา

ชือ่ -นามสกุล

7. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล

-

(x-xxxx-xxxxx-xx-x)
-

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
Ph.D (Economics), University
of New England, Australia,
2011
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

ภาระงานสอน
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.

6

6

6

จานวนผลงาน
วิชาการรวม
(ผลงานในระยะ
5 ปีล่าสุด)

6

8(7)

1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ลาดับที่ 1 - 7 คือ อาจารย์ประจาหลักสูตร

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชือ่ -นามสกุล

1

อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

2

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), ประเทศ,
ปีที่สาเร็จการศึกษา
M.S. (Agronomy), University
California, Davis, USA., 1975

สังกัด

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ข้าราชการบานาญ)
ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ Ph.D. (Modelisation des politiques ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
agro-environnementales,
คณะเกษตรศาสตร์
L'Universite Claude Bernard - Lyon
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1, France, 2010

จานวนผลงาน
วิชาการรวม
(ผลงานในระยะ 5 ปีล่าสุด)
(4)

15(11)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบเกษตรตามที่นักศึกษา
สนใจ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 -3 คน มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาของ
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การน าเสนอโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ การขออนุ มั ติ ทุ น สนั บ สนุ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลการวิจัยเป็นผลงานวิชาการที่นาหลักการและทฤษฎีด้านการจัดการระบบเกษตรที่สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่ ได้รับ ในด้านสหสาขาวิชาการเกษตรไปประยุกต์ ใช้ และบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรกับความรู้ในด้านอื่นหรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาทางการ
เกษตรและการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิพนธ์ในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา เกี่ยวกับการจัดการ
ระบบเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนและการวิเคราะห์งานวิจัย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามหลัก
วิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ก่อนการเขียนและเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความสนใจ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึ กษาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการระบบเกษตรเพื่อพิจารณา
5.6 กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม
ทั น สมั ย และมี ค วามสมบู ร ณ์ ในเชิ ง วิ ช าการในมาตรฐานระดั บ ปริ ญ ญาโทของโครงร่ า งงานวิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีแนวคิดเชิงระบบ แบบองค์รวม

2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

3. ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นา และการมีวินัยใน
ตนเอง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงระบบ โดยเป็น
กระบวนวิชาหลักที่นักศึกษาต้องเรียน
2. มีการจัดสัมมนาโดยมีคณาจารย์หลากหลาย
ภาควิชาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยและการ
เรียนการสอนมีบรรยากาศความเป็นองค์รวมมากขึ้น
3. มีการนานักศึกษาเข้าไปทางานวิจัยในพื้นที่ เพื่อ
ฝึกทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้และงานวิจัยที่
เป็นแนวคิดเชิงระบบ
1. มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเพิ่มเติม
ในกรณีที่นักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อย่างเพียงพอสาหรับการเรียนรู้
1. กาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องทางานเป็นกลุ่มเพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการทางาน
ร่วมกัน
2. มีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตรงเวลา ความสม่าเสมอในการเข้าชั้น
เรียน มีการลงโทษเมื่อทาผิดกติกา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
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2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
2. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
3. การสอนในรายวิชาสัมมนา วิจัย วิทยานิพนธ์
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินพฤติกรรมจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการทากิจกรรมร่วมกัน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาโดย
เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชาและเนื้อหาของกระบวนวิชานั้น ๆ
2. การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม สัมมนา
3. การฝึกปฏิบัติ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ การทารายงาน การนาเสนองาน

29

2. ประเมินจากการสอบวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา ใช้หลักวิชาในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การศึกษาค้นคว้า การสัมมนา การทารายงาน การทาวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการสอบและจากผลงานหรือชิ้นงาน และการปฏิบัติจริงของนักศึกษา
2. ประเมินจากการสัมมนาหรือการนาเสนอในชั้นเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้ง ส่วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้ง แสดงจุด ยืนอย่ าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
หลักสูตรมีการสอดแทรกการให้ความสาคัญและวิธีในการปรับตัวในการดาเนินชีวิตจริงใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุ ทธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้ านทั กษะความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ

30

1. ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาที่ให้มีกิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินผลการเรียนจากรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทั กษะในการใช้ เครื่องมื อที่ จ าเป็ นที่ มี อยู่ ในปั จจุ บัน ต่ อการท างานที่เกี่ย วกับ การใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอนในรายวิชาวิจัย วิทยานิพนธ์
2. การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย วิทยานิพนธ์
2. ประเมินผลการเรียนรู้จากการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
โปสเตอร์ บทความวิชาการ การนาเสนอแบบปากเปล่า
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
366701 พื้นฐานระบบเกษตร
366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร
366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบ
เกษตร
366791 สัมมนาระบบเกษตร 1
366792 สัมมนาระบบเกษตร 2
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน
366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
366733 การวิเคราะห์ผลสาเร็จของระบบฟาร์ม
366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ
366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร
366721 การสร้างแบบจาลองและการจาลองระบบ
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กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
เกษตร
366722 ระบบข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ส าหรั บ การจั ด การ
ทรัพยากร
366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1
366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2
366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3
366799 วิทยานิพนธ์
351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง
351763 การจัด การและการวางแผนโครงการทาง
เกษตร
351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบ
เกษตร
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคม
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
ความรู้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

35

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมิน ผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา
โดยแบ่ ง การก าหนดอั ก ษรล าดั บ ขั้ น เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ อั ก ษรล าดั บ ขั้ น (grade) ที่ มี ค่ าล าดั บ ขั้ น อั ก ษรผล
การศึกษา (result) และอักษรสถานะการศึกษา (status) ที่ยังไม่มีการประเมินผลหรือไม่มีการประเมินผล
(1) อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น ความหมาย
A
ดีเยี่ยม (excellent)
B+
ดีมาก (very good)
B
ดี (good)
C+
ดีพอใช้ (fairly good)
C
พอใช้ (fair)
D+
อ่อน (poor)
D
อ่อนมาก (very poor)
F
ตก (failed)

ค่าลาดับขั้น
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

(2) อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory)
(3) อักษรสถานะการศึกษา ที่ยังไม่มีการประเมินผล หรือยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress)

36

V
W
T

เข้าร่วมศึกษา (visiting)
ถอนกระบวนวิชา (withdrawn)
ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ (thesis in progress)

กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร นักศึกษาจะต้องได้ค่าลาดับขั้นไม่ต่ากว่า
C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าอีก
กระบวนวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา
366791 366792 และ366799

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา มีการประเมินผลการเรียนนักศึกษาในกระบวนวิชา
บรรยายและการทาวิทยานิพนธ์ตามที่ตั้งไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายกระบวนวิชา โดยให้
คณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาและคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสมของ
ข้อสอบและวิธีการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
1. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ทางานตรงสาขา
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ทวนสอบจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตจากแบบสอบถาม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. มีผลการศึกษาได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
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5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย ได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่
เป็ น บทความฉบั บ เต็ ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่ ก ารประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings)
ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกี ยรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่ อง การสนับ สนุน ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูง านทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์ ก รต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) อื่น ๆ (ระบุ) จัดสรรงบประมาณในการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา
และเป็นผลงานที่ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้ง ให้บุ คคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
 มีการปรับปรุงหลัก สูตรอย่างน้ อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ ใช้ บัณฑิต และผู้ มี
ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย และการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ มา
ประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติที่ มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
3. นักศึกษา
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มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนั กศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถ และศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาในรู ป แบบต่ าง ๆ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีมีจิตสานึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยอาจารย์จะต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้
 มีก ารสารวจข้อมู ลการคงอยู่ของนั ก ศึ ก ษา อั ตราการสาเร็ จการศึ ก ษา เพื่ อ ประเมิ น แนวโน้ ม ผลการ
ดาเนินงาน
 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน
4. อาจารย์
 มีร ะบบการรั บอาจารย์ ใหม่ ที่สอดคล้ อ งกั บระเบีย บ/ข้อ บัง คั บของมหาวิ ทยาลั ย และต้ อ งมี คะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอั งกฤษตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
 มีร ะบบการพั ฒ นาคุ ณภาพอาจารย์ เพื่ อให้อ าจารย์ มี ความรู้ ความเชี่ย วชาญในสาขาวิชาที่ เปิดสอน
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 มีการสารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
 มีก ระบวนการออกแบบ/ปรั บปรุง หลัก สู ตรและกระบวนวิ ชาให้มี เนื้ อหาที่ ทัน สมั ย ได้ ม าตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
 มี ก ารก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อนในแต่ ล ะกระบวนวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)
 มี ร ะบบและกลไกการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ การค้ น คว้ า อิ ส ระ เพื่ อ
ช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน
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มีการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย (มคอ.5
มคอ. 6 และ มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 มีระบบการดาเนิน งานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 มี ก ารสารวจความพึ ง พอใจและความต้ อ งการของอาจารย์ ผู้สอนและนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ และนาผลการสารวจมาพัฒนาปรับปรุง


7.ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
x
ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
x
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
x
ทุกกระบวนวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน
x
ในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
x
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
x
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคาแนะนาด้านการบริหารจัดการ
x
หลักสูตร

ปีที่ 2

ปีที่ 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

x

x

x

x

x

x

x

x
x

8
1-5
7

10
1-5
8

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา

11
1-5
9
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณ ภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่ง ชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้ก รรมการวิช าการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมู ลจากการประเมิน การเรียนการสอนของ
อาจารย์ นั กศึ กษา บั ณ ฑิ ต และผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต และข้อมู ลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่ อทราบปั ญ หาของการบริห าร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก
1. คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

366701

พื้นฐานระบบเกษตร
3(3-0-6)
Basics of Agricultural Systems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:
ไม่มี
แนวคิดเชิงระบบและการนาไปปฏิบัติในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาการจัดการ วิศวกรรมและนิเวศวิทยา
การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงระบบในทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นด้านงานวิจัย

44

และพัฒนาในระดับชั้นต่างๆ ของระบบเกษตร เพื่อนาไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
นาไปสู่วิธีการแก้ไขและปรับปรุงผลิตภาพและความยั่งยืนของระบบเกษตร
An introduction to systems thinking and practices covering both soft and hard
system approaches including their evaluation and organization. Patterns and functions of
agricultural systems with examples from field, farm, village and watershed. Concepts of agroecosystems properties and their analysis. Application of systems approach in agricultural
research and development. The consequences of intensification of agricultural development
process on the maintenance of quality of environment
366702

การวิเคราะห์ระบบเกษตร
Analysis of Agricultural Systems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:
ไม่มี

2(1-3-4)

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

366703

การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
2(2-0-4)
มั่นคงทางอาหาร
Management of Agricultural Systems for Economic Development
and Food Security
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:
ไม่มี
แนวคิด โมเดล ตัวชี้วัด การพัฒ นาและประสบการณ์ การพัฒ นาของประเทศกาลัง พัฒ นาเกี่ยวกั บ
สถานการณ์ด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาเกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการนโยบายและสถาบันในระดั บประเทศ
ระดับท้องถิ่น และระดับครัวเรือนที่เกี่ยวกับระบบเกษตร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแผนงานและ
โครงการทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อันนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร
ในทุกระดับ
Development concepts, models, indicators and experiences of developing countries
dealing with agricultural and food situations as well as environmental problems which affect
food security and economic development. Economic development models, policies and
institutions in national, local and household levels related to agricultural systems are
explored to reveal lessons learnt on management of participatory agricultural and
environmental programs and projects leading to food security and economic development
in all levels
366706

ระเบียบวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร
2(2-0-4)
Advanced Research Methods in Agricultural Systems Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
วัตถุประสงค์ และปรัชญาการทาวิจัยด้านระบบเกษตร การประเมินคุณสมบัติและความซับซ้อนของ
ระบบเกษตร การหาช่องว่างทางองค์ความรู้ และปัญ หาการวิจัยที่สาคัญ เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และปริมาณ เพื่อการจัดการระบบ กรณีศึกษา การวางแผนและออกแบบการวิจัยระบบเกษตร การนาผลวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และ จริยธรรมการวิจัยระบบเกษตร
Objectives and philosophy of agricultural system research. Assessment of
agricultural system complexity and properties. Finding knowledge gaps and key research
questions. Qualitative and quantitative analytical tools for agricultural system research.
Case studies. Agricultural system research planning and design. Utilization of research
results. Ethics of agricultural systems

366721

การสร้างแบบจาลองและการจาลองระบบเกษตร

3(2-3-4)

46

Modeling and Simulation in Agricultural Systems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 366762 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิธีก ารวิเคราะห์แ ละเทคนิ คการสร้างแบบจาลองระบบที่ ซับ ซ้อน การจาลองระบบจะเน้น ระบบ
เกษตร ระบบนิ เวศน์ และระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมโดยอาศั ย โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เหมาะสม เช่ น
DYNAMO และเน้นถึงการประยุกต์ใช้แบบจาลองในการแก้ปัญหาและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
ระบบ
Methods of analysis and technique in model-building of complex systems.
Simulation of the systems which emphasizes agricultural, ecological and socioeconomic
systems will be explored using suitable computer simulation language such as DYNAMO. The
course will focus on the application of simulation models to support decision making in the
systems
366722

ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการจัดการทรัพยากร
3(2-3-4)
Spatial Information Systems for Resource Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 366702 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
องค์ประกอบของระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกั บการนาเข้าการวิเคราะห์การแสดงข้อมูล ที่
สามารถอ้างอิงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ ลักษณะโครงสร้างของข้อมูล การวิเคราะห์ เชิงพื้นที่
การวางแผนเชิงพื้นที่ การวางแผนระบบข้อมูลเชิง พื้นที่ เพื่อ ประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากร การปฏิบัติการจะเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสมบนไมโครคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่รวบรวมได้จากพื้นที่จริง
Fundamental components and processes of spatial information systems including
data acquisition, analyses and display. This spatial data structure, spatial analyses, system
planning and implementing for agricultural planning and resource management. Laboratory
work involves hands-on experience in different processing of spatial information systems
using microcomputer-based software and real world data
366731

ระบบเกษตรยั่งยืน
2(2-0-4)
Sustainable Agricultural Systems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิดความยั่งยืนของระบบเกษตรและพัฒนาการของเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
การพัฒนาการของเกษตรยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ในภูมิภาค
ภายใต้ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรและการแข่งขัน การอธิบายและวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบการ
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ผลิตต่างๆโดยอาศัยหลักการนิเวศเกษตร พร้อมทั้งการใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆในการประเมินผลทั้งในระดับ
ฟาร์มและชุมชน การปรับใช้แนวทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการนิเวศเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่มั่น
ยืนของชุมชน พร้อมทั้งรูปแบบการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนไป ประเด็นการขยายผลของนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
และฐานคิดงานวิจัยเกษตรยั่งยืนบูรณาการ
Concept of sustainability in agriculture and development of sustainable agriculture.
Transforming sustainable agriculture by small farm-holders under resource constraints and
market competition. Use of agroecological principles to examine properties of various
production systems and use of multiple criteria and indicators for assessing farm and
community performance. Application of participatory learning approach for sustainable
agroecosystem management, and delivery of agricultural services. Issues on up-scaling of
sustainable agriculture innovations and integrative research in sustainable agriculture will be
discussed
366732

ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนายั่งยืน
2(2-0-4)
Alternative Agricultural Systems for Sustainable Development
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
หลักการและแนวทางปฏิบัติระบบเกษตรทางเลือก รูปแบบระบบเกษตรทางเลือก เช่น เกษตรอินทรีย์
วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เนื้อหากระบวนวิชาประกอบด้วย บริบทความเปราะบางและความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต กลยุทธ์ในการปรับตัวการดาเนินชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน กระบวนวิชาเน้นการนาเอาภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบการผลิตเพื่ออาหารและรายได้ และนวัตกรรมทางเทคนิคและสังคมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การนาใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการพึ่งตนเองได้ และการประเมินคุณสมบัติเกษตรทางเลือก การอภิปราย กรณีศึกษาเพื่อเข้าใจ
คุณสมบัติของระบบเพื่อเกิดความยั่งยืนและประเด็นท้าทายระบบเกษตรทางเลือกต่อการบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
Principle and practices of alternative agriculture systems, typology of alternative
agriculture systems: organic agriculture, agro-forestry, integrated farming. The course will
provide vulnerability contexts and risk influencing farmers’ livelihoods, farmers’ adaptive
strategies to achieve sustainable livelihoods. The course will highlight on local knowledge in
sustainable agriculture and food production systems and social and technological
innovations for sustainable development. The Sufficiency Economy Philosophy principle for
resource regeneration, economic stability and self-reliance, and principle of systems
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properties assessment will provide. Case studies and challenges of alternative agricultural
systems to meet sustainable development goals will be discuss
366733

การวิเคราะห์ผลความสาเร็จของระบบฟาร์ม
2(2-0-4)
Analysis of farm system performance
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การประยุกต์ทฤษฎีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลความสาเร็จของฟาร์ม และการยอมรับและปรับ
ใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร การประเมินผลสาเร็จของฟาร์มในประเด็นสิ่งแวดล้อม
Principles and methods of farm system performance analysis. Analysis of farmers’
adoption and adaptation of technology. Evaluation of farm performance related to
environmental quality
366741
การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Resource System Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 366701 (พืน้ ฐานระบบเกษตร)
หลักการและวิธีปฏิบัติของการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรและธรรมชาติแบบผสมผสาน
ความสมดุล ระหว่างวัต ถุป ระสงค์ท างเศรษฐกิจและการอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ โดยให้ ความสนใจใน
ทรัพยากรเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด เช่น ที่ดิน น้า ป่า และ ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้
ความสนใจเชิงเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของเทคโนโลยีการเกษตร และ ความ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบทรัพยากรธรรมชาติ และระบบการดารงชีพ
This course will provide students with an understanding and knowledge dealing
with sustainable management of agricultural and natural resources. Students will recognize
the importance of people’s livelihood in management of natural resources. Good practices
in forest, watershed, soil, water and biodiversity conservation will be introduced to students.
Techniques of economic analysis used in sustainable resource management will be
introduced. The mechanism and difficulties in payment for environmental services will also
be taught in this course
366742

การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร
Agricultural Resource Management and Planning
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 366701 (พืน้ ฐานระบบเกษตร)

3(3-0-6)
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พื้นฐาน องค์ประกอบ และขบวนการการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้
แนวคิ ดการจาลองโครงสร้างเชิงภู มิทั ศน์ ตลอดจนการนาเครื่องมือ ทางด้านระบบภูมิ สารสนเทศและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ มาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
Fundamental, components and processes of spatial landscape modeling
information systems planning and implementing for agricultural resources planning and
management. To guide students on integrating GIS and various analytical techniques for land
resources management. Project planning for sustainable use of land resources
366769

หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1
Selected Topics in Agricultural Systems 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems

1(1-0-2)

366779

หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2
Selected Topics in Agricultural Systems 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems

2(2-0-4)

366789

หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร
3
Selected Topics in Agricultural Systems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems

3(3-0-6)

366791

1(1-0-2)

สัมมนาระบบเกษตร 1
Seminar in Agricultural Systems 1
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาค้นคว้า เสนอผลงานและอภิปรายในหัวข้อที่เลือกสรร
Presentation and discussion of selected topics on agricultural system, research and
development currently conducted by graduate students or others
366792

สัมมนาระบบเกษตร 2
1(1-0-2)
Seminar in Agricultural Systems 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาค้นคว้า เสนอผลงานและอภิปรายในหัวข้อที่เลือกสรร
Presentation and discussion of selected topics on agricultural systems, research and
development currently conducted by graduate students or others
366799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
12 หน่วยกิต
Master’s Thesis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือ ลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ
หัวข้อโครงร่าง
การวิจัยอิสระเพื่อตอบปัญหาหรือเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบเกษตร
Identification of key problems, design and conduct of experiments, analysis and
inference of results using sound scientific methods

351720

การตลาดเกษตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Agricultural Marketing
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่อระบบการตลาดเกษตร
การวิเคราะห์เทคนิคและราคา, อุปสงค์และอุปทาน, ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตาแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม
การตลาด นโยบายการค้าและการวิจัยการตลาด
Marketing problems, approaches to marketing study, analyses of technical and
pricing efficiencies, demand and supply analysis, analysis of product quality and price,

51

optimal location of firms, marketing and trade policies and their impact, and marketing
research
351763

การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
Development Project Planning and Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิดโครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินค่า การจัดองค์กร
และการจั ดการโครงการ การปฏิ บั ติ ตามโครงการ การควบคุ ม การติ ดตามผลและการประเมิ น ผลส าเร็ จ
โครงการ
Project concept and planning process, project preparation and appraisal, organization
and management of a project entity, project implementation, control, monitoring and
evaluation
351764

เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร
3(3-0-6)
Economics of Forestry and Agroforestry Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
บริบทการทากิจกรรมและโครงการทางป่าไม้และวนเกษตรโดยเกษตรกรหรือ ผู้ประกอบการ การ
คานวณและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลผลิต ต้นทุน ผลผลิตในระยะยาว ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประเมินต้นทุน
และผลได้ต่างๆ รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม การวางแผนปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลเพื่อ
การพัฒนาป่าไม้และวนเกษตร
Context of forestry and agroforestry activities and/or projects operated by farmers or
entrepreneurs. Calculation and analysis of inputs, outputs, cost and benefits in the long run.
Problems in cost and benefit assessment including impact on the environment and
communities. Planning, implementation, monitoring and evaluation of forestry and
agroforestry development work

361712

ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร
3(3-0-6)
Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.ปฐ 211 (361211) และ ก.ปฐ. 441 (361441) หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตพืชกับทรัพยากรแวดล้อมในดินและภูมิอากาศข้อมูล สภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งลักษณะฝนตก กระจายตัว และการคายน้า แบบจาลอง ความสมดุลย์ของน้าที่เกี่ยวเนื่องกับศักยภาพ
ของฤดูปลูก การเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศเกษตร การประเมิน ความเหมาะสมของที่ดิน และการแบ่งเขตนิเวศ
เกษตรของประเทศ
Climatic data including rainfall characteristics and distribution and
evapotranspiration. Simple water balance models with respect to potential growing season.
Approaches to agroclimatic, land suitability assessment, and agro-ecological zoning of
Thailand
362751

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่ การจัดการทรัพยากรเกษตร
3(3-0-6)
Decision Support Systems for Agricultural Resource Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ก.พร. 400 (353400) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และเทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนา การ
ประมวลข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) ฐานข้อมูลสาหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การตัดสินใจ
Decision Support System (DSS) technology and land use planning techniques. The
development of the Electronic Data Processing (EDP), database for resource management,
risk and decision making analysis
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2.

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2016. “Comparison of Estimation
Methods for Daily Reference Evapotranspiration Under Limited Climate Data in
Upper Northern Thailand.” Environment and Natural Resources Journal. 14(2):10-23.
2. Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2015. “Fate of ENSO phase on Upper
Northern Thailand, a Case Study in Chiang Mai.” Agriculture and Agricultural Science
Procedia. 2015(5): 2-8.
3. Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2015. “Impacts of Seasonal Climate
variability on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam.” Agriculture and
Agricultural Science Procedia. 2015(5): 83-88.
4. Keawmuangmoon, T., and A. Jintrawet. 2014. iCassFert-NPK: “The Design and Web-based
Implementation of an interactive web-based approach for cassava production
NPK fertilizer recommendations in Thailand.” Khon Kaen Agriculture Journal,
42(SUPPL. 2): 66-72.
5. Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2014. “Farmer’s Seasonal Weather
Forecasts Use to Cope with Climate Variability in Central Highland of Vietnam.”
Khon Kaen Agriculture Journal, 42(SUPPL. 2): 36-44.
6. Norsuwan, T., Carsten, M., and A. Jintrawet. 2014. “Effects of irrigation treatments and
nitrogen applications on Napier grass planted in dry season as energy crop at Chiang
Mai province.” Khon Kaen Agriculture Journal, 42(SUPPL. 2): 1-7.
7. Pham, Thi Thuyen, Y. Chaovanapoonphol, and A. Jintrawet. 2014. “Farmers’ Perception
and Adaptation to Climate Pressure on Highland Robusta Coffee Production, Dak Lak
Province, Vietnam.” Khon Kaen Agriculture Journal, 42(SUPPL. 2): 55-65.
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8. Ueangsawat, K., and A. Jintrawet. 2014. “An Assessment of Future Climate Change and
Water Condition in Upper Ping River Basin under A2 and B2 Scenarios during
2015 –2074.” Environment and Natural Resources Journal. 11(1): 22-43.
9. Keoboualapha, B., T. Onpraphai, A. Jintrawet, S. Simaraks, and A. Polthanee. 2013.
“Imperata Grassland Mapping in Northern Uplands of Lao PDR: Area, Distribution,
Characteristics, and Implications for Slash-and-Burn Cultivation.” Southeast Asian
Studies. 2(2): 383-399.
10. Keoboualapha, B., S. Simarak, A. Jintrawet, T. Onpraphai, and A. Polthanee. 2013.
“Farmers’ Perceptions of Imperata cylindrica Infestation in a Slash-and-Burn
Cultivation Area of Northern Lao PDR.” Southeast Asian Studies Journal. 2(3):
583-598.
11. Phakamas, N., A. Jintrawet, A. Patanothai, and Hoogenboom. G., 2013. “Estimation of
solar radiation based on air temperature and application with the DSSAT v 4.5
peanut and rice simulation models in Thailand.” Agricultural and Forest
Meteorology. 180: 182-193.
12. Ueangsawat, K., and A. Jintrawet. 2013. “The Impacts of ENSO Phases on the Variation of
Rainfall and Stream Flow in the Upper Ping River Basin, Northern Thailand.”
Environment and Natural Resources. 11(2): 97-110.
1 3 . Jintrawet, A., and C. Buddhaboon. 2012. “El Niño–Southern Oscillation and Rice
Production in Thailand During 1980-2002 Period.” Chiang Mai University Journal of
Natural Sciences. Special Issue on Agricultural & Natural Resources. 11(1): 1-6.
ระดับชาติ
1. ทัพไท หน่อสุวรรณ อรรถชัย จินตะเวช และสิทธิชัย ลอดแก้ว. 2556. “ความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอชาร์
เพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิตข้าวนาสวน.” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 32(2): 184-193.
2. อรรถชัย จินตะเวช. 2555. “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อผลผลิตพืชหลักในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง.” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับ พิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 8. 2(2555): 5-23.
3. อรรถชัย จินตะเวช ถาวร อ่อนประไพ เทวิน ทร์ แก้วเมืองมูล ชิษณุ ชา บุ ดดาบุญ ,เฉลิมรัฐ แสงมณี และ
ศุภกร ชินวรรณโณ. 2555. “การจาลองผลิตภาพการใช้น้าในการผลิตข้าวนาปีเพื่อการปรับตัวภายใต้
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การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ลาพูน.” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 2(2555): 107-114.
4. อรรถชัย จินตะเวช วินัย ศรวัต โอภาษ บุ ญเส็ง และเทวินทร์ แก้วเมืองมูล. 2555. “การปรับแต่งและการ
ทดสอบแบบจาลองมันสาปะหลัง CSM- Cropsim-Cassava สาหรับการปลูกปลายและต้นฝนฤดู .”
วารสารมหาวิท ยาลั ย นครพนม ฉบั บ พิ เศษ งานประชุ ม วิ ช าการระบบเกษตรแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 8.
2(2555): 194-200.
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Min Zaw Oo, A. Jintrawet, and C. Sangchyoswat. 2012. “Analysis of Knowledge of
Integrated Soil Nutrient Management in Sugarcane Production System at Paukkaung
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
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เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม.” วารสารแก่นเกษตร
ปีที่ 42 (ฉบับพิเศษ 2): 104-112.
2. ฤทธิ์เดช สุตา สายบัว เข็มเพ็ชร และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2557. “การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกร
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ไนโตรเจนต่อข้ าวไร่ พัน ธุ์เงาะสะตะโดยแบบจาลองการเจริญ เติ บโตของข้ าวเหนียวก่า.” วารสาร
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การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. กาญจนา อุ่นใจ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของการใส่สังกะสีที่มีต่อการสะสม
แคดเมียมในข้าวที่ปลูกในแปลงนาที่ปนเปื้อนแคดเมียม. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร
ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 71-84.
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โพแทสเซียมไอโอไดด์ต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร
ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 60-70.
3. จตุพล บุญว่าง ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และแสงทิวา สุริยงค์. 2556. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็ นอาหารหยาบ. ใน การประชุ มวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 30-38.
4. ประภัสสร ทองเล่ม ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒ นา และสายบัว เข็มเพ็ ชร. 2556. ผลการจัดการไนโตรเจน และ
แคลเซี ย ม ที่ มี ผ ลต่ อ ผลผลิ ต และความเข้ ม ข้ น ของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้ า วพั น ธุ์ ข าว
ดอกมะลิ 105 กับ ข้าวพันธุ์ กข15. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้ง ที่ 11 (30 – 31
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5. วราภรณ์ คาเชียงเงิน ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางพืชไร่ ผลผลิต และคุณภาพการสีของข้าว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 85-91.
6. สาธิต มิตรหาญ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสามารถในการดูดธาตุสังกะสี
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุสังกะสีกับธาตุแคดเมียมที่มีต่อ การสะสมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105.
ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 49-59.
7. อมฤต ศิริอุดม อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ ง และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2556. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ -ชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลิตข้าวโพด. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 22-29.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และณฐภัทร สุวรรณโฉม. 2557. “ระบบพืชและผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจจากการผลิตพืชบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน.” วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ งานประชุมระบบ
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9. 47:2(2557) น. 272-278.

58

2. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 2556. “การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับ ทรัพยากร
เกษตรเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ .” วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบ
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. น. 64 – 71.
3. กุ ศ ล ทองงาม เบญ จพรรณ เอกะสิ ง ห์ บุ ศ รา ลิ้ ม นิ รั น ดร์ กุ ล พนมศั ก ดิ์ พรหมบุ ร มย์ และชาญชั ย
แสงชโยสวัสดิ์ 2556. “ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนการดารงชีพของครัวเรือนใน
จัง หวัดเชียงใหม่ .” วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 8. น. 49 – 55.
4. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ยุภาพร ศิริบัติ และ กมลพันธ์ เกิดมั่น 2556. “การประเมินความมั่นคงทางอาหารด้วยปริมาณและ
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก.กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

38 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

366701 พื้นฐานระบบเกษตร
366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร

3 หน่วยกิต

- ไม่มี-

366791 สัมมนาระบบเกษตร 1
366792 สัมมนาระบบเกษตร 2
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับให้สอดคล้องตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม
366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร

ปรับปรุงกระบวนวิชาโดยลดเนื้อหากระบวน
วิชาที่ซาซ้
้ อนและเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการ และ
ปรับลดจานวน
หน่วยกิตลง จาก 3 เป็น 2 หน่วยกิต
366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทาง
2 หน่วยกิต ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาให้มีความ
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร
กระชับและทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
และปรับลดจานวนหน่วยกิตลง จาก 3 เป็น
2 หน่วยกิต
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร 2 หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ระเบียบวิธีวิจัยที่นาไปใช้กับการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ได้
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม

2 หน่วยกิต
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โดยเลือกจากกระบวนวิชา ดังนี้
366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการจัดการ
ทรัพยากร
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน

366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ
366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร
351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา
การเกษตร
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการจัดการ
ทรัพยากร
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน

- ไม่มี-

366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ไม่มี-

366733 การวิเคราะห์ผลความสาเร็จของระบบฟาร์ม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

ปรับผลการเรียนรู้

ปรับเนื้อหาให้กระชับและทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่
แยกมาจาก 366731 และเพิ่มเนื้อหาด้านการ
พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่ ที่นักศึกษาสามารถ
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทา
ให้ระบบฟาร์มประสบความสาเร็จ
2 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
ยกเลิก
366721 การสร้างแบบจาลองและการจาลองระบบเกษตร
366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1
366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2
366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี

เหตุผลในการปรับปรุง

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ยกเลิกกระบวนวิชานี้ในข้อ 1.1.2 ไปไว้ในข้อ
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ยกเลิกสี่กระบวนวิชาในข้อ 1.2.2
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา
เนื่องจากทั้งสี่กระบวนวิชาเป็นกระบวน
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะในข้อ 1.1 2
และมีการปรับผลการเรียนรู้
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1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้
351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง
351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา
การเกษตร
351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร
353722 การจัดการระบบพืช
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร
366721 การสร้างแบบจาลองและการจาลองระบบเกษตร
366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
6 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ

ยกเลิก
เหมือนเดิม
ยกเลิก

เนื้อหาซ้าซ้อนกับกระบวนวิชา 353721

เหมือนเดิม

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2
2 หน่วยกิต
366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3
3 หน่วยกิต
หรืออาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไม่มี
ข. วิทยานิพนธ์
366799 วิทยานิพนธ์

เหมือนเดิม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

ยกเลิกสี่กระบวนวิชานี้ ในข้อ 1.2.2
นาไปไว้ในข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ยกเลิก

ในสาขาวิชาเฉพาะ
และปรับผลการเรียนรู้

เหมือนเดิม
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
- เหมื
ไม่มอี -นเดิม

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ข. วิทยานิพนธ์
366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
เหมือนเดิม

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปรับชื่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา: - ไม่มี ง. กิจกรรมทางวิชาการ
ง. กิจกรรมทางวิชาการ
1) การจัดสัมมนา และการนาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
1 ครั้ง เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมการสัมมนาทุก
วิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
ครั้ง
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 1 และนักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาทุกครั้ง
2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ 2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรืออย่างน้อย ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงาน
มี ฐ านข้ อ มู ล TCI Tier 1 อย่ า งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง หรื อ เผยแพร่ เป็ น
ที่ เผยแพร่ นั้ น ต้ องเป็ น บทความฉบั บ เต็ ม (full paper) ที่ ส ามารถค้ น หาหรื อ
บทความฉบั บ เต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่ การประชุ ม
ตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อ สิ่ง พิมพ์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ และรวบรวม
เหมือนเดิม
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

เหตุผลในการปรับปรุง

เนื่องจากเป็นการศึกษาภาคแรก นักศึกษา
ต้องเรียนรู้เนื้อหาวิชาและวิธีการค้นคว้า
จัดเตรียมข้อมูลที่จะนาไปใช้ในการสัมมนา
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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5.

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกาหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
366701 ก.รก.701
366702 ก.รก.702
366703 ก.รก.703

พื้นฐานระบบเกษตร
การวิเคราะห์ระบบเกษตร
การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงทางอาหาร
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
366791 ก.รก.791
สัมมนาระบบเกษตร 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
3
3
3

9
หน่วยกิต
1
6
3

10

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
366799 ก.รก.799
วิทยานิพนธ์
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
366701 ก.รก.701
366703 ก.รก.703

พื้นฐานระบบเกษตร
การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงทางอาหาร
366706 ก.รก.706
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
366702 ก.รก.702
การวิเคราะห์ระบบเกษตร
366791216ก.รก.791
สัมมนาระบบเกษตร 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
สัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

หน่วยกิต
3
2
2
3
10
หน่วยกิต
2
1
4
3

10

ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
3
3
6
12

ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
366799 ก.รก.799
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สัมมนาและนาเสนอผลงาน
รวม

หน่วยกิต
2
3
6
11

77
แผนการศึกษาเดิม
ภาคการศึกษาที่ 2
366792 ก.รก.792
366799 ก.รก.799

สัมมนาระบบเกษตร 2
วิทยานิพนธ์
จัดสัมมนาและนาเสนอผลงาน
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
หน่วยกิต
1
6

7

ภาคการศึกษาที่ 2
366792 ก.รก.792
366799 ก.รก.799

สัมมนาระบบเกษตร 2
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สัมมนาและนาเสนอผลงาน
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

หน่วยกิต
1
6

7
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2550
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9.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบตั กิ ารเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้ายสาขาวิชา
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 0009/2551
เรื่อง แนวปฏิบตั กิ ารเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
------------------------------------------------อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และข้อ
14 พ.ศ.2547 ข้อ 13 และข้อ 14 และ พ.ศ. 2550 ข้อ 14 และข้อ 15 กาหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา
การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น เพื่อให้
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทีย บโอนหน่วยกิต
เป็นไปในแนวเดีย วกัน และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณ ฑิ ตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
3/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 11/2547 เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เปลี่ ย นแผนการศึ ก ษา การย้ า ยสาขาวิ ช า การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาและการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
2. การเปลี่ยนแผนการศึกษา
การเปลี่ย นแผนการศึก ษา หมายถึง การเปลี่ย นแผน และ/หรือ แบบการศึก ษาในหลั กสูต รระดั บ
เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือระหว่างแบบ 1
และ แบบ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยที่
2.1 นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550 ข้อ 6
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือ
แบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น
2.2 ขั้นตอนการดาเนินการ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
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2.3 การเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาจะสมบู รณ์ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และได้ มี ก ารช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ จะมีการเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่
2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ และนามาคานวณค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะ
นี้จะกระทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3. การย้ายสาขาวิชา
การย้ายสาขาวิชา หมายถึง การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือระหว่าง
คณะโดยที่
3.1 นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา จะต้อง
1) มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่กาหนดไว้
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
ไม่น้อยกว่า 2.75
3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ไม่น้อยกว่า 3.00
ส าหรั บ การย้ า ยสาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต รที่ มี เฉพาะ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขและดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ บริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่
3.2 ขั้นตอนดาเนินการให้นักศึกษายื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ อาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญ ญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิท ยานิพ นธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจาสาขาวิชาเดิม
และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะใหม่
เพื่อพิจารณา แล้วจึงนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
3.3 การย้ ายสาขาวิช าจะสมบู รณ์ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย และได้มีการชาระ
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ย้ า ย
สาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้
ใหม่
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3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ
ไป
3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต มีเงื่อนไขดังนี้
1) กระบวนวิชาที่ ได้ล งทะเบี ยนเรียนในหลัก สูต รสาขาวิชาเดิม ซึ่ งเป็ นกระบวนวิชาเดี ยวกั บ
กระบวนวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมด
หรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์
ของนักศึกษา ทั้งนี้ กระบวนวิชาที่ได้รับการพิ จ ารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผ ลการศึกษาได้
อักษรลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น S
2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชาเดียวกับ
กระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวนวิชาใน
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าใหม่ ให้ พิ จ ารณาเที ย บโอนได้ โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิ จารณากระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็น
หน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น S
4. การโอนนักศึกษา
การโอนนักศึกษา หมายถึง การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
4.1 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
1) คุณสมบัติของนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชา
ต่างๆ ตามที่สาขาวิชากาหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
และมี ค่ า ล าดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย 3.75 ขึ้ น ไป หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2) ขั้นตอนการดาเนินการ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่ วไปของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ า
สาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะที่จะให้โอนและ
รับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจึงนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการชาระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัว
นักศึกษาให้ใหม่แล้ว
4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาเอก
ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
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4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ สาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก
1) นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน หรือ
2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรนั้น หรือ
3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
การโอนนักศึกษากรณี นี้ หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้สาเร็จ การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ แต่ถ้าเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอกที่รับจากผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษา
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิ ตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาที่ สัมพั นธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริห าร หลักสูต รบั ณ ฑิ ตศึกษา
ประจาสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
4.5 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.00
2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
คณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework)
ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่อาจได้รับการ
พิ จ ารณาจะต้ อ งได้ อั ก ษรล าดั บ ขั้ น ไม่ ต่ ากว่ า B หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ อั ก ษรล าดั บ ขั้ น S
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ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษาประจาสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
3) ในกรณี ที่ ค่ าล าดั บ ขั้ น ของกระบวนวิช าที่ ล งทะเบี ย นเรีย นในสถาบั น อื่ น แตกต่ า งจากของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบลาดับขั้น ตามข้ อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่
รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะที่รับโอนแล้ว
4) ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ
โอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกิน
ครึ่ ง ห นึ่ งขอ งจ านวนห น่ วยกิ ต วิ ท ยานิ พ นธ์ ทั้ งห ม ด แล ะต้ องใช้ เ วลาศึ ก ษ าใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับโอน
5) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย และได้มี
การชาระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว
5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตสาหรับนักศึกษาใหม่ที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว มีเงื่อนไขดังนี้
5.1 ในกรณีที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและ
หน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่
ลงทะเบียนกระบวนวิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
5.2 ในกรณีที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของ
คณะที่รับโอน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวัน
ลงทะเบียนกระบวนวิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
6. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
6.1 นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นกระบวนวิ ช าเรี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีส ถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจขอโอน
หน่ วยกิต มาเป็ นหน่ วยกิต สะสมของมหาวิท ยาลั ยเชีย งใหม่ ได้ หากกระบวนวิชาที่ นัก ศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กาหนดไว้
ในแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาเห็นชอบ
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6.2 ค่าลาดับขั้นของกระบวนวิชาที่ล งทะเบียนเรียนในสถาบัน อื่น ซึ่งจะนามาคานวณค่าลาดับ ขั้น
สะสมเฉลี ่ย จะต้อ งได้ร ับ การพิจ ารณาปรับ ให้เ ข้า สู ่ร ะบบค่า ล าดับ ขั ้น ตามข้อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาประจาคณะแล้ว
7. การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาครั้งแรก กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม
8. การปรับ รหั ส ประจ าตั วนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในทุ กกรณี ให้ ใช้รหั ส 2 ตัวแรกตามปี
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551
(ลงนาม)

สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

