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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชไร่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์  
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agronomy 
 

2. กลุ่มหลักสูตร:   วิชาการ 
 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (พืชไร่) 
  : ช่ือย่อ  วท.ม.  (พืชไร่) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Master of Science  (Agronomy) 
  : ช่ือย่อ   M.S.  (Agronomy) 
 

4. วิชาเอก  -  
 
5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
  6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย 
 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ทุกวิชาส าหรับกรณีนักศึกษาต่างชาติ 
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 6.3 การรับเข้าศึกษา 
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ 

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

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

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี  10/2560  
     เมื่อวันท่ี 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560  
 เมื่อวันท่ี 30 เดือนกันยายนพ.ศ.2560 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร 
 อาจารย์ 
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 นักส่งเสริมการเกษตร 
 พนักงานหน่วยงานเอกชน 
 กิจการส่วนตัวทางด้านการเกษตร 
 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์  
พรมอุทัย 

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

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

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

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

3.อ.ดร.ต่อนภา  ผุสดี 
 

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

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

 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
     12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การวางแผนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาค านึงถึงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ซึ่งจะสามารถท าให้รับมือกับภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ี
อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาในปัจจุบัน วางรากฐานหลักสูตรให้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของ
โลกท่ีผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสูงไปสู่ตลาดโลก และผลักดันให้เกิดงานวิจัยในเชิง
พาณิชย์และสาธารณะ เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรมาก
ขึ้น ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูงต่อไป 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงของระบบห่วงโซ่อาหารเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นธุรกิจ
การเกษตร การตลาด การอุตสาหกรรม และพลังงานชีวภาพมากขึ้น รวมท้ังการผลิตพืชเพื่อเกื้อหนุน
วัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมพันธุกรรมพืชพื้นบ้านไทยเพื่อการเสริมสร้าง
คนไทยให้เช่ือมประสานกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญหา
ทางวัฒนธรรม แต่ก่อนสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมผลิตแค่พอมีพอกินเพื่อเล้ียงตัวเองใช้เทคโนโลยีแบบ
ด้ังเดิม ในปัจจุบันเป็นสังคมอุตสาหกรรมไปแล้วเปล่ียนเป็นผลิตจ านวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า
ทันสมัยปัจจุบันจ าเป็นจะต้องอาศัยวิทยาการขั้นสูงและจะต้องมีการเช่ือมโยงไปยังวัฒนธรรมรวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้สภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
 
13. ผลกระทบจากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13.1. การพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอื่นและมีความเป็นสากล

สามารถเสริมสร้างบัณฑิตท่ีมีภูมิปัญญา และความรู้การเกษตรท่ีทันสมัยมีพัฒนาการและภูมิคุ้มกัน ด ารงตน
ในสังคมได้อย่างมีคุณธรรม 
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13.2. ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

เพื่อให้หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีสนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจและสังคม มีส านึกในศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีธรรมภิบาล 

 
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

14.1. ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น      
         -ไม่มี- 
14.2. ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

  -ไม่มี- 
14.3 การบริหารจัดการ  

   -ไม่มี-  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

วิทยาศาสตร์ของการผลิตพืชไร่นาท่ีผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น ชีววิทยา เคมี 
ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช สรีรวิทยา ปฐพีศาสตร์ 
โรคพืชและแมลง โภชนาศาสตร์พืช เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตพืชไร่ การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อมและรักษาถาวรภาพของอาหาร
มนุษย์ อาหารสัตว์ และการพลังงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงประยุกต์ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศท่ัวโลก 

1.2 วัตถุประสงค์    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี 
1. ความรู้ ความสามารถในการวิจัยด้านพืชศาสตร์ท่ีทันสมัยข้ึน เพื่อให้มีทีมวิจัยท่ีเข้มแข็ง 

สามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยหลักในประเทศและสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพและแข่งขัน
ได้ในระดับชาติ 

2. คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความสามารถทางวิทยาการพืชไร่ท่ีมีความทันสมัย สามารถแลกเปล่ียนความรู้กับชุมชนในระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อด ารงไว้ซึง่ประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของไทย และกับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่องได้ 

3. ระดับความสามารถสูง มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถเป็นมันสมองขององค์กรท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมและด้าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ระดับคะแนนผลงานตีพิมพ์ของ
นักศึกษา 

 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 
 ระบบรายปี 
 ระบบทวิภาค   

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ 

  ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค- ระบุรายละเอียด) 
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบการศึกษาตลอดปี 

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

 ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม  ถึงเดือนธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนพฤษภาคม 

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

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
 ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3. มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือชีววิทยามีเกรดเฉล่ีย 3.00 เป็นผู้มีสัญชาติ

ไทยหรือสัญชาติอื่นท่ีสามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ไ ด้ ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ 

4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 

5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
พืชไร ่

 
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
3. มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือชีววิทยาเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติ

อื่นท่ีสามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา

พืชไร ่
 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได้ 
 อื่นๆ ..................................... 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน 
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล  
ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
 อื่นๆ เช่นการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ           
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา           
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) - - - 5 - 5 - 5 - 5 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - - - 15 - 15 - 15 - 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 1.รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

0256  1256  2256  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

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

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

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

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

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

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

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

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

รวมท้ังสิ้น 192,177,970 194,174,152 197,863,802 

  
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ตลอดหลักสูตร 50,000   บาท 
      
2.7 ระบบการศึกษา   

 แบบช้ันเรียน 
 

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

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

   หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          36 หน่วยกิต 
   หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ ์    36 หน่วยกิต 

353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    36  หน่วยกิต 
     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1.  นักศึกษาจะต้อง จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์                           
ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาค
การศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม  ส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา  
       353701 ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
       โดยได้รับอักษรล าดับข้ัน S 

ง. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค า

ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  3  หน่วยกิต 
    353791 สัมมนาพืชไร่ 1        1  หน่วยกิต 
    353792 สัมมนาพืชไร่ 2                       1   หน่วยกิต 
    353701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง  1   หน่วยกิต 
               วิทยาศาสตร์เกษตร   
    1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้  

353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 หน่วยกิต 
353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่  3 หน่วยกิต 
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด 3 หน่วยกิต 
353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 3 หน่วยกิต 
353741 การวางแผนการทดลองและ      3 หน่วยกิต 
 การวิเคราะห์ทางเกษตร   
353751 การปรับตัวของพืช 3 หน่วยกิต 
353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุง 3 หน่วยกิต 
 พันธุ์พืช   
353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชช้ันสูง 3 หน่วยกิต 
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3 หน่วยกิต 
353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา 3 หน่วยกิต 
 เมล็ดพันธุ์   
353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1  1 หน่วยกิต 
353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2 2 หน่วยกิต 
353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3 หน่วยกิต 
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช 3 หน่วยกิต 

     1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ              ไม่เกิน      6   หน่วยกิต 
     ท้ังนี้ถ้ากระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไม่ถึง 6 หน่วยกิตให้เลือกเรียน  

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะได้โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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          1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี 
          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                    ไม่เกิน      6 หน่วยกิต 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    ไม่มี 
  ข. ปริญญานิพนธ ์     12  หน่วยกิต
  353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   12   หน่วยกิต 
 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
  2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
 

 ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 

จ. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ

ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

 
 หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง  กระบวนวิชาสาขาพืชไร่  (353) 
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3.1.2.1 Type 1 
Degree Requirements               36    credits 
 A.  Thesis   36  credits 
  353797 Master’s Thesis   36  credits 
 B.  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 3 semesters 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  an depend on announcement of the Graduate School 

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

 C.  Non-credit Courses 
  1.  Graduate School requirement : a foreign language 
  2.  Program requirement : a student has to enroll in a course 353701, without the 

accumulated credit of graduation 
D.   Comprehensive Examination 
 Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general 

advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 
examination. 
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  3.1.2.2  Type  2 
Degree Requirements Total a minimum of            36   credits 
 A.  Coursework a minimum of            24 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 24 credits 
   1.1 Field of concentration courses a minimum of  18 credits 
    1.1.1 Required courses  3 credits 
   353791 Seminar in Agronomy 1    1    credit 
   353792  Seminar in Agronomy 2  1    credit 
   353701  Communications in Agricultural Science             1    credit 
    1.1.2 Elective courses       a minimum of     15    credits 

353711 Physiology of Crop Production 3    credits 
353713 Storage of Field Crop Products 3    credits 
353721 Crop Production in Environmental Stress  3    credits 
353723 Ecology of Agronomic Crop 3    credits 
353741 Experimental Design and Analysis in Agriculture  3    credits 
353751 Crop Adaptation                                                        3    credits 
353752 Quantitative Genetics in Plant Breeding 3    credits 
353754 Advanced Plant Breeding 3    credits 
353761 Seed Physiology 3    credits 
353762 Seed Conditioning and Storage 3    credits 
353769 Selected Topics in Agronomy 1 1    credit 
353779 Selected Topics in Agronomy 2 2    credits 
353781 Weed Ecology 3    credits 
353782 Herbicides 3    credits 

   1.2 Other courses a maximum of              6   credits 
       if other courses less than 6 credits,  select in the elective  
               courses with the  approval of the advisor 

        1.2.1 Required courses       None 
        1.2.2 Elective courses a maximum of   6  credits 
  2. Advanced Undergraduate Courses       None 
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 B. Thesis     12   credits 
  353799 Master’s Thesis   12   credits 
 C.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  
 2.  Program requirement                              None  
 D.  Academic Activities 

At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

E. Comprehensive Examination 

 Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general 
advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 
examination. 

 

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

353791  สัมมนาพืชไร่ 1        1(1-0-2) 
   (Seminar in Agronomy 1) 

353792  สัมมนาพืชไร่ 2        1(1-0-2) 
   (Seminar in Agronomy 2) 

353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร    1(1-0-2) 
      (Communications in Agricultural Science)  
 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชา  

353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 (Physiology of Crop Production)  
353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่ 3(3-0-6) 
 (Storage of Field Crop Products)  
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด 3(3-0-6) 
 (Crop Production in Environmental Stress)  
353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 3(3-0-6) 
 (Ecology of Agronomic Crop)  
353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร   3(3-0-6)    
 (Experimental Design and Analysis in Agriculture)  
353751 การปรับตัวของพืช 3(3-0-6) 
 (Crop Adaptation)  
353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0-6) 
 (Quantitative Genetics in Plant Breeding)  
353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชช้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Plant Breeding)  
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6) 
 (Seed Physiology)  
353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4) 
 (Seed Conditioning and Storage)  
353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1 1(1-0-2) 
 (Selected Topics in Agronomy 1)  
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353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2 2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Agronomy 2)  
353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3(3-0-6) 
 (Weed Ecology)  
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช 3(3-0-6) 
 (Herbicides)  

 
 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
          ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์

353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต 
 (Master’s Thesis)  
353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
 (Master’s Thesis)  

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

3.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 353701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง - 
    วิทยาศาสตร์เกษตร  
      
 รวม -  รวม 12 

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 สอบประมวลความรู ้   สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
      
 รวม 12  รวม 12 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) หรือ

วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 
6 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3   
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 353791 วิชาสัมมนาพืชไร่ 1 1 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์

เกษตร 
1 

    เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
      
 รวม 12  รวม 11 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
353792 วิชาสัมมนาพืชไร่ 2 1  สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
 สอบประมวลความรู ้     
      
      
      
 รวม 7  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก 
 

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

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

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตร ี บศ. 

1. รศ.ดร.ชนากานต์   
เทโบลต์  พรมอุทัย * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

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

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

8 15 8 18 47(40) 

2. รศ.ดร.ศันสนีย์ จ าจด * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
-  Ph.D. (Plant Breeding),  
    The University of Adelaide 
    Australia, 1996 
-  วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

- -  วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 

7 18 7 18 70(24) 

3. อ.ดร.ต่อนภา  ผุสดี * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- วท.ด.(พืชไร่),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
- วท.ม.(ชีววิทยา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2541 

6 12 6 15 9(7) 

4. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค ์

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

Georg-August University of 
Goettingen, Germany, 2007 

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

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

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

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตรี บศ. ตร ี บศ. 

5. รศ.ดร.ศักด์ิดา  
จงแก้ววัฒนา 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

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

6 15 6 15 65(11) 

6. ผศ.ดร.สงวนศักด์ิ 
ธนาพรพูนพงษ์  

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

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

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

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

6 6 6 6 30(10) 

7. อ.ดร.ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- วท.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558 
- วท.ม.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
   2539 
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์),   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

15 3 15 3 35(11) 

 
หมายเหตุ  1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  2. อาจารย์ล าดับที่ 1-7 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
1 ดร.จรรยา มณีโชติ Ph.D. (weed science), The 

University of Adelaide, 
Australia, 1995 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
2 ดร.ธัญญา คันธา Ph.D. (plant breeding), 

Oklahoma State University, 
USA., 1985 

บริษัท เค ดับบลิว เอส ซีดส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

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

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

4 ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เบญจวรรณ  
ฤกษ์เกษม 

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

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

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

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

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

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เกษียณ) 

7 Associate Professor 
Dr. Bernard Dell 

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

Murdoch University 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา  

     ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

     ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 เป็นโครงงานหรืองานวิจัยท่ีมีการวางแผนงานการทดลองท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการวาง
แผนการทดลอง และด าเนินงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านพืชศาสตร์ท่ีทันสมัย ตามมาตรฐานใน
ระดับชาติ และมีความเป็นสากล  
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5.2 ผลการเรียนรู้  
 ผลงานวิจัยท่ีได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีทันสมัยทางด้านวิทยาการพืชไร่ สามารถวิเคราะห์
ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่สู่นักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได้ท้ังใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  

5.3 ช่วงเวลา  
แบบ 1(แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวน 36 หน่วยกิต 
  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวน 12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษากรรมการบริหารหลักสูตรท าการประชุมเพื่อ
วางแผนก าหนดผู้สอน โดยอ้างอิงจาก ประสบการณ์ ความช านาญ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน 
รวมถึงพิจารณาภาระงานให้มีความเหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ 3 และ curriculum 
mapping ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนก าหนด
อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยเลือกจากอาจารย์ท่ีมีความช านาญสอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาสนใจท่ีได้สอบถามต้ังแต่การสอบเข้าศึกษาต่อ เพื่อแต่งต้ังท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และท่ีปรึกษาฯ ต้องก าหนดช่ัวโมง
ให้ค าปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  

สาขาวิชาพืชไร่ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณาจารย์ประจ าสาขา 
ก่อนเปิดท าการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักสูตร และพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแนะน าให้
นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ์ในการศึกษา การวางแผนการศึกษาให้ส าเร็จตามก าหนด 
และวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ก่อนท่ีจะเสนอหัวข้อต่อไปเนื่องจากหลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษา 2 ปี จึง
ต้องเร่งด าเนินการเนื่องจากเกี่ยวกับฤดูการเพาะปลูก และการเตรียมความพร้อมในการศึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในสังคม และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะต้องพบในการเข้ามาศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาจะเป็นผู้ประเมินความ
เหมาะสม ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาโทของโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของ
คณะเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาจะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
เป็นบัณฑิตท่ี 
1. มีความรู้ความสามารถในระดับสูงในการวาง

แผนการวิจัยด้านพืชศาสตร์รวมถึงความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัย เพื่อเป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นสากล
และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

 
1.    มีการเรียนและฝึกการวางแผนงานวิจัย การ

วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติในระดับสูง  
(วิชา 353754 และ 353741) มีการสอนและ
ฝึกปฏิบัติในการสืบค้นฐานข้อมูลทาง
อิเล็คโทรนิค เพื่อน าไปใช้พัฒนาและแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการฝึกการเขียน
บทความทางวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่ (วิชา 
353701) รวมทั้งมีการฝึกการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ (วิชา 353791, 353792) 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ 

3. มีการปาฐกถาพิเศษท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในวิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย 
หรือมีความรู้ถ่องแท้ในประเด็นการวิจัยและ
พัฒนาทางพืชศาสตร์เพื่อการเกษตรใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. มีพัฒนาการต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ความรู้
สาขาวิชาพืชไร่ บูรณาการร่วมกับความรู้ใน
สาขาวิชาอื่นด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ
ผลิตพืชไร่ของเกษตรกร หรือของชุมชนไทยได้
อย่างมีประสิทธิผล 

1.   กระตุ้นให้มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพื่อ 
     วิทยานิพนธ์ในแหล่งปลูกพืชนั้นๆ หรือในแปลง 
     ปลูกของเกษตรกร 
2.   มีการปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรจากหน่วยงาน 
     ทางการเกษตรท้ังราชการและเอกชน หรือโดย 
     ปราชญ์ชาวบ้าน (วิชา 353719, 353729) 
3.  กระตุ้นให้รู้ส านึกในคุณค่าของ 
     ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พันธุกรรม 
     พืชท่ีเป็นประโยชน์ต่ออนาคตการปรับปรุงการ 
     ผลิตเกษตรของสังคมไทย (วิชา 353754) 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ใน

วิชาชีพ เป็นบุคคลากรทางการเกษตรท่ีมีคุณค่า 
สามารถครองตนและครองงานอยู่ในสังคมไทย
ได้อย่างมีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ 

1.  มีการอบรม หรือบรรยายพิเศษด้านจริยธรรม 
คุณธรรม และกริยามารยาทแบบไทยโดย
วิทยากรต้นแบบ 

2.  กระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดโดยภาควิชา คณะ 
มหาวิทยาลัย (เช่น พิธีไหว้ครู งานท าบุญ 

    วันสถาปณาคณะ หรือ งานท าบุญภาควิชา) 
ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นในจังหวัดเชียงใหม ่

    (เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานกฐิน หรืองานบุญ
ประเพณีอื่นๆ) 

3. กระตุ้นให้เกิดส านึกความรับผิดชอบในหน้าท่ี
และมารยาทในการเข้าสังคม โดยการเน้นการ
เน้นการเข้าเรียนท่ีตรงต่อเวลา ความเคารพใน
ครู อาจารย์ และการร่วมท างานแบบกลุ่ม  

4. กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
งานวิทยานิพนธ์ในสาขาเดียวกัน เช่น การปลูก 
การเก็บเกี่ยว (วิชา 353799) 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2. มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
มีการอบรม หรือบรรยายพิเศษด้านจริยธรรม  คุณธรรม และกริยามารยาทแบบไทยโดย
วิทยากรต้นแบบ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดส านึกความรับผิดชอบในหน้าท่ีและมารยาทในการ
เข้าสังคม โดยการเน้นการเน้นการเข้าเรียนท่ีตรงต่อเวลา ความเคารพในครู อาจารย์ และ
การร่วมท างานแบบกลุ่ม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. มีการฝึกปฏิบัติในขณะจัดการอบรมหรือบรรยายพิเศษด้านจริยธรรม  คุณธรรม และ

กริยามารยาทแบบไทย 
2. มีการตรวจสอบความตรงต่อเวลาเรียนในแต่ละวิชา รวมทั้งวินัยการประพฤติตนตาม

แบบอย่างของความเป็นนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอน 
3. มีการฝึกการปฏิบัติงานกลุ่มในวิชาเพื่อฝึกการท างานเป็นทีม (วิชา 353799)  และความ 

เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เช่นในวิชา 353791, 353792,   
353794, 353795 และ 353796 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ี

ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และเทคโนโลยีชีวภาพอันทันสมัย (วิชา 353711, 353754, 

353761) รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูงเพื่อแนะน าการปฏิบัติการ 
2. กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียน และเข้าใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอน โดยการทดสอบ (quiz) 

กล่าวคือให้วิเคราะห์และตอบหัวข้อพิเศษในระหว่างการเรียนการสอนของแต่ละวิชา 
3. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในการประยุกต์ความรูท้างทฤษฏีท่ีเล่าเรียนในห้องเรียน โดย

การให้ปัญหาเป็นการบ้าน (home exercise) เพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.  นอกจากการเรียนการสอนในวิชาบังคับเรียนขั้นสูง และมีเนื้อหาวิชาท่ีทันสมัยจ านวน

รวม 9 หน่วยกิตแล้ว นักศึกษาสามารถเรียนและฝึกการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์
ผลการทดลองทางสถิติในระดับสูง (วิชา 353741) มีการฝึกการเขียนบทความทาง
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วิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่ (วิชา 013537 ) และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการฝึก
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ (วิชา 353791, 353792) 

5.  กระตุ้นนักศึกษาโดยเฉพาะในแบบ1 (แผน ก แบบ ก1) ให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีสาขาวิชายอมรับ 

6.  มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (วชิา 353799)  ในแหล่งปลูกพืชนั้นๆ หรือ
ในแปลงปลูกของเกษตรกร 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.  มีการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีความช านาญทางด้านเคมีวิเคราะห์และเทคโนโลยีชีวภาพ 

และผลการตอบแบบทดสอบ 
2. มีผลการทดสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 
3. มีการส่งรายงานการบ้านตรงเวลา และรายงานมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างถูกหลัก

วิชา ทันสมัย มีการประยุกต์ความรู้กับสาขาวิชาอื่น และมีการใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นแนว
ทางการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเป็นของตนเอง 

4. นักศึกษามีการค้นคว้า ทบทวนความก้าวหน้าของข้อมูลทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์
และสาขาวิทยาศาตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ สามารถวางแผนการทดลองของ
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง อย่างเข้าใจในปัญหาและถูกต้องตามหลักวิชาทาง
วิทยาศาสตร์เกษตร มีการประยุกต์การตรวจค้นโดยเทคโนโนยีใหม่ เพื่อให้ได้ผลการ
ทดลองท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่มีความทันสมัยในวงการวิชาการเกษตรระดับนานาชาติ 

5. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองของงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวบรวมเขียนเป็น
บทความทางวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ สามารถน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ และ/
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของบัณฑิต
วิทยาลัย 

6. นักศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาพืชไร่อย่างก้าวหน้าสามารถผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการสอบประเมินความรู้และวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาท่ีเป็นวิชาการและทันสมัย
เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมของไทย และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1.  กระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชาใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีการ

ประยุกต์เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจกับผู้เรียน ใช้ปัญหาในการเกษตรปัจจุบัน
ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อเสริมการสอนในขณะเรียน ใช้
นักศึกษาเป็นส่ือกลาง 

2.  โดยกระตุ้นให้นักศึกษาได้สืบค้นหาข้อมูลเหตุของปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อสร้าง
โจทย์ส าหรับการวิเคราะห์อย่างมีตรรกะโดยประยุกต์จากทฤษฏีท่ีเรียนรู้ในวิชานั้นๆเป็น
ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขโจทย์ดังกล่าว 

3.  นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่และเครื่องมือในห้องปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. นักศึกษาสามารถควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์อันทันสมัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกหลักวิชาการ รวมท้ังมีการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างทันสมัย สามารถประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ใน
การน าเสนอ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
1. มีการสร้างกลุ่มวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกลุ่มตามความสนใจ กระตุ้นให้นักศึกษาใน

แต่ละกลุ่มได้ฝึกสืบค้นปัญหาด้านพืชไร่จากการลงสืบค้นในพื้นท่ีปลูกจริง 
2. สร้างความร่วมมือทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

แลกเปล่ียนบุคลากร และนักศึกษาร่วมกัน 
3. มีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา 353791 และ 353792 โดยใช้ส่ือ

เป็นภาษาอังกฤษ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีงานของคณาจารย์และนักศึกษาท่ีมีบูรณาการกับชุมชนเกษตร  
2. มีสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
3. นักศึกษาสามารถผ่านการประเมิน (อักษรล าดับข้ัน S) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชา  

สัมมนาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการเรียนการสอน 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ   

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของส่ือ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีการฝึกอบรมพิเศษการใช้ส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น End-note, E-data base และ Program Statistics Analysis 
เป็นต้น 

2. ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชา 353701 (การเขียนบทความส่ือสารทางวิชาการ) เพื่อฝึก
ทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยของตนเอง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นักศึกษาสามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคและสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูล 
2. นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์จากบางส่วนของผลงานวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์ เป็นที่ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีบัณทิตวิทยาลัยยอมรับ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
กระบวนวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

 
ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือ่สารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร                  
353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช                  
353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่                  
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด                  
353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่                  
353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร                  
353751 การปรับตัวของพืช                  
353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช                  
353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง                  
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์                  
353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์                  
353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1                  
353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2                  
353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช                  
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช                  
353791 สัมมนาพืชไร่ 1                  
353792 สัมมนาพืชไร่ 2                  
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                  
353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                  

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(1.2) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร
และสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  โดย
แบ่งการก าหนดอักษรล าดับข้ันเป็น 3   กลุ่ม  คือ อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับข้ัน  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับข้ันท่ียังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับข้ัน  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับข้ัน  ความหมาย   ค่าล าดับข้ัน 
    A ดีเย่ียม  (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 1.2 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าล าดับข้ัน  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษร   ความหมาย 
   S  เป็นท่ีพอใจ    (satisfactory) 
   U  ไม่เป็นท่ีพอใจ    (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไม่มีการประเมินผล หรือ ยังไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษร   ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์   (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด  (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา    (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา    (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์ ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ (thesis in progress) 

 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชไร่   นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับข้ัน S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 
353701, 353791, 353792 , 353797 และ 353799 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ. 3 
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตร แบบ 1 (แผน แบบ ก1) 

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย 
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิ

ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 
 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับข้ันสะสมเฉล่ียใน

สาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย 
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7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักด์ิของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีความร่วมมือในเชิงวิชาการกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยช้ันน าอื่นท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

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

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

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

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการมา
ประกอบการพิจารณา 
 

2.  บัณฑิต 

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

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรแบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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หลักสูตร แบบ 2  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3.  นักศึกษา 

 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสมโดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตส านึกสาธารณะและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

  



 
 

43 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

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

 มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

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

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 
และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x 

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

x x x 

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

x x x 

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

x x x 

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

x x x 

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

 x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รบัค าแนะน าด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครัง้ 

x x x 

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

   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 
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หมวดที่ 8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้ส่ือในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

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

ความสลับซับซ้อนในระบบเกษตร ผู้บริโภคข่าวสารหลายระดับความรู้ หน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์เกษตรใน
การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการจริยธรรม และนิตินัย ในกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบต่างๆของ
การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตร การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเสนอต้นฉบับต่อวารสารและ
การตอบโต้กับผู้อ่านตรวจสอบ การเตรียมและการน าเสนอโปสเตอร์ การเขียนบทความทางวิชาการการเสนอ
ผลงานโดยการบรรยาย การส่ือสารทางวิชาการกับเกษตรกรโดย (1) การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม และ (2) เอกสาร
วิชาการเพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการแก่บุคคลท่ัวไปการตรวจสอบต้นฉบับ
รายงานการวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ การตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย    

Complexities in agricultural systems: different levels of audience and duty of agricultural 
scientists, ethics and legalities in crop science, different forms of communications, 
publishing in peer-reviewed scientific journals,  publishing in peer-reviewed scientific journals: 
submitting manuscript and responding to reviewers comments, posters preparation and 
presentation, writing review articles, oral presentation, communicating with farmers I: 
participatory research, communicating with farmers II: farmer’s bulletins and handbooks, 
publishing of research information the general public, reviewing manuscripts and research 
proposals  
 
ก.พร.711 (353711) สรีรวิทยาการผลิตพืช      3(3-0-6) 
   Physiology  of  Crop  Production 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
  การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชปลูกการวิเคราะห์ผลผลิตของพืชปลูกขบวนการทางสรีรวิทยาของ
พืชผลกระทบของปัจจัยทางภูมิอากาศท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูกผลกระทบของปัจจัยทาง
ดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก บทบาทของธาตุอาหารพืชท่ีมีต่อพืชปลูก ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ ากับพืชผลกระทบของการขาดน้ าท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก และการทนทานต่อ
ความแห้งแล้งของพืชปลูกการประยุกต์ใช้ในการจัดการพืชปลูก 
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 Crop growth analysis, crop yield analysis, physiological processes in crops, effects of 
climatic factors on crops growth and yield,  effects of soil factors on crop growth and yield, 
roles of plant nutrients on crops growth and yield, crops and water relationship, effects of soil 
water deficits on crop growth and yield and crop drought  tolerance, crops managements 
modification  

 
ก.พร.713 (353713) การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่    3(3-0-6) 
   Storage of Field Crop Products 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพืช ความสัมพันธ์ระหว่างเมล็ดกับความช้ืน ตารางไซโครเมทตรีทฤษฎี การ
ลดความช้ืนยุ้งฉางสมบัติทางกายภาพของเมล็ดท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การเปล่ียนแปลงภายในยุ้งฉาง
ระหว่างการเก็บรักษา การจัดการยุ้งฉาง การท าให้เมล็ดเย็น การใช้สารเคมีในการเก็บรักษาเมล็ด การเก็บรักษา
แบบควบคุม/ปรับ สภาพบรรยากาศ  
 Principle of grain storage, relation between grain and moisture content, psychrometric 
chart, drying theory, type of warehouse, grain physical properties in relate to storage, 
warehouse condition change during storage, warehouse management, grain cooling, chemical 
use during grain storage, control/modified at mosphere storage    
 
ก.พร.721 (353721) การผลิตพืชในภาวะเครียด     3(3-0-6) 
   Crop  Production in Environmental Stress  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด  บทน าเกี่ยวกับสภาวะเครียดของพืช สภาพแห้งแล้งน้ าท่วมขัง 
อุณหภูมิและช่วงแสง  การขาดและความเป็นพิษของธาตุอาหาร ดินกรด-ด่าง ดินดาน การตอบสนองของพืช
และการปรับตัว สภาพแห้งแล้งน้ าท่วมขัง อุณหภูมิและช่วงแสง การขาดและความเป็นพิษของธาตุอาหาร 
ดินกรด-ด่าง ดินดานการจัดการปลูกพืชภายใต้ภาวะเครียดโดยการใช้วิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
การปรับปรุงพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์พืชเพื่อการปรับตัวต่อสภาวะเครียด การปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือก
พันธุ์ 

Crop production under environmental stresses, Introduction on environmental stress 
conditions, drought and flooding conditions, temperature and photo period, nutrient deficiency and 
toxicity, acid and saline soil, compact soil, plant responses and adaptation, drought and flooding 
conditions, temperature and photo period, nutrient deficiency and toxicity, acid and saline soil, 
compact soil, crop management under stress conditions by using physical, chemical and biological 
methodology, plant breeding and selection for environmental stress adaptation, plant breeding 



 
 

48 
 

ก.พร.723 (353723) นิเวศวิทยาของพืชไร่      3(3-0-6) 
   Ecology of Agronomic Crop 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ความหมายของระบบนิเวศ และระบบเกษตรนิเวศ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต
ของพืชความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในประชาคมพืช เสถียรภาพ และความยั่งยืนของระบบการผลิตพืช  
แนวความคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับระบบการผลิตพืช  การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช  แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืช    การวิเคราะห์
สถานการณ์ของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตพืชเพื่อวางแผนกลยุทธการ
จัดการโดยการใช้แบบจ าลองการผลิตพืช            

Definition of ecosystem and agroecosystem, environmental factors related to plant 
growth, species interaction in crop communities, stability and sustainability of crop production 
system, system thinking concept and analysis of environmental problem related to crop 
production system, climate change and its effect to crop production system, crop growth 
model, scenario analysis of effect of climate change on crop production system for strategies 
planning using crop growth model           

 
ก.พร.741 (353741) การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร  3(3-0-6) 
   Experimental Design and Analysis in Agriculture 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ทบทวนพื้นฐานสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบงานวิจัย อธิบายพื้นฐานของการออกแบบ
งานวิจัยงานวิจัยท่ีมีปัจจัยเดียว: พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะห์ งานวิจัยท่ีมีปัจจัยสองปัจจัย: พื้นฐาน
การออกแบบและการวิเคราะห์  งานวิจัยท่ีมีสามปัจจัย: พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะห์การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้เทคนิค curve fitting การวิเคราะห์สหสัมพันธ์    

Review principle of statistics related to experimental design, introduction to principle 
of experimental design, single factor experiment: principle, design and analysis, two-factor 
experiment: principle, design and analysis, three-Factor experiment: principle, design and 
analysis, analysis of relationship among variable using curve fitting technique, correlation 
analysis       
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ก.พร.751 (353751) การปรับตัวของพืช      3(3-0-6) 
   Crop Adaptation 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

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

Introduction, concepts, definitions and mechanisms and crop adaptation, concepts of 
plant distributions and limiting factor, crop adaptation through time, organization levels and 
adaptation range, basic concepts of crop adaptation to environments, plant hormone, crop 
adaptation through natural selection, crop domestication and Crop origin, ecotype concept 
on crop production, crop adaptation in highland crop rotation system, effect of environment 
factors on crops (GxE), adaptation of weedy type in cropping system, special and current issues
          

 
ก.พร.752 (353752) พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุพ์ืช   3(3-0-6) 
   Quantitative Genetics in Plant Breeding 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.พร.741 (353741) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน 

พื้นฐานทางพันธุศาสตร์และสถิติความแปรปรวนทางพันธุกรรม และลักษณะการจัดระบบความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมโครงสร้างของประชากร และโครงสร้างย่อยแหล่งความแปรปรวนทางพันธุกรรมการ
คัดเลือกค่าเฉล่ีย และความแปรปรวนของประชากรพื้นฐานการผสมตัวเองและการผสมพันธุ์แบบ full-sib การ
ผสมพันธุ์แบบ half-sib ยีน เครื่องหมายพันธุกรรม และแผนท่ีการหาจ านวนยีนและต าแหน่งยีนบนโคโมโซม
การประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุพ์ืช 

Genetic and statistic background, genetic and phenotypic variation, organization of 
genetic variation, population structure and substructure, sources of genetic variation, selection, 
basic generation mean and variance, selfing and full-sib mating, half-sib mating designs, gene, 
Genetic markers and Maps, gene counting and location, applications in plant breeding 
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ก.พร.754 (353754) การปรับปรุงพันธุ์พืชช้ันสูง     3(3-0-6) 
   Advanced Plant Breeding 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 แหล่งทรัพยากรพันธุกรรมพื้นฐานทางชีววิทยาส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องหมายโมเลกุล
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีชีวภาพ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องมือส าหรับ   
นักปรับปรุงพันธุ์พืชอภิปรายในช้ันเรียน 

Plant genetic resources, basic biology in plant breeding, molecular markers, markers 
assisted breeding, biotechnology in plant breeding, tools for plant breeders, discussion in 
classroom   
 
ก.พร.761 (353761) สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์      3(3-0-6) 
   Seed Physiology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ โครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ การดูดน้ า การงอก 
และการเจริญเติบโตการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การ
เส่ือมสภาพของเมล็ดพันธุ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  

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

  
ก.พร.762 (353762) การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์   3(2-3-4) 

Seed Conditioning and Storage 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ความส าคัญและการวัดความช้ืนของเมล็ดพันธุ์ การลดความช้ืนเมล็ดพันธุ์ สภาพแวดล้อมและปัจจัย
ควบคุมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ แมลงและโรค กระบวนการทางเมล็ดพันธุ์ และเครื่องมือคุณภาพเมล็ดพันธุ์
และการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์การรับประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์   

Importance and measurement of seed moisture, the drying system, the storage 
environment and its control, pests and diseases, seed processing and handling, seed quality 
and seed quality assessment, seed quality assurance  
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ก.พร.769 (353769) หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1     1(1-0-2) 
   Selected Topics in Agronomy 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 พื้นฐานงานวิจัยด้านพืชไร่ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช ปรับปรุงพันธุ์
พืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
 Basic research in agronomy in relation to the current situation, crop production, crop 
physiology, plant breeding, seed technology 
 
ก.พร.779 (353779) หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2     2(2-0-4) 
   Selected Topics in Agronomy 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 พื้นฐานงานวิจัยด้านพืชไร่เฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช 
ปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์  
 Basic research in agronomy in relation to the current situation, crop production, crop 
physiology, plant breeding, seed technology 
  
ก.พร.781 (353781) นิเวศวิทยาของวัชพืช      3(3-0-6) 

  Weed Ecology  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ชีววิทยาของวัชพืช ระบบนิเวศวิทยาของวัชพืช วิวัฒนาการของวัชพืชในระบบนิเวศ การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของวัชพืช   การแพร่ระบาด   การพักตัว    และการฟื้นตัวของวัชพืช การมีชีวิตเพื่อการอยู่รอด และ   
ขบวนการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของพืชกับวัชพืช และบทบาทของศัตรูพืช การ
เปล่ียนแปลงประชากรวัชพืชวัชพืชร้ายแรงของประเทศไทย  

Review of weed biology, the ecosystem, evolution of weeds in ecosystem, 
demography of weeds, dispersal, dormancy and recruitment, survival strategies and vegetation 
processes, associated growth of crop and weeds and role of pests, population dynamics, 
noxious weed in Thailand 
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ก.พร.782 (353782) สารเคมีก าจัดวัชพืช        3(3-0-6) 
   Herbicides 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

สารป้องกันก าจัดวัชพืชการดูดซึม และการเคล่ือนย้ายของสารป้องกันก าจัดวัชพืช กลไกของสาร
ป้องกันก าจัดวัชพืชในระบบของดิน    กลไกของสารป้องกันก าจัดวัชพืชในระบบของพืช    การเลือกท าลายและ
การสลายตัวของสารป้องกันก าจัดวัชพืช กลไกการท าลายของสารป้องกันก าจัดวัชพืชกลุ่มสารท่ียับย้ัง การ
สังเคราะห์กรดอะมิโนกลุ่มสารสัมผัสท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ กลุ่มสารท่ีมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช กลุ่มสารท่ี
ยับย้ังการสังเคราะห์ไขมัน กลุ่มสารท่ียับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กลุ่มสารท่ียับย้ังการสังเคราะห์    
แคโรทีนอยด์ กลุ่มสารท่ียับย้ังการแบ่งเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช พืชต้านทานสารป้องกันก าจัดวัชพืช
  Herbicide, herbicide uptake and movement, mechanism of herbicide in soil system, 
mechanism of herbicide in plant system, herbicide selectivity and metabolism, herbicide mode 
of action, amino acid synthesis inhibitors, contacts-membrane disrupters, hormonelike 
herbicides, lipid synthesis inhibitors, photosynthesis inhibitors, carotenoid synthesis inhibitors, 
meristem mitotic inhibitors, herbicide resistance in plants 

 
ก.พร.791 (353791) สัมมนาพืชไร่ 1       1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ ปัญหาใหม่ๆ ทางการเกษตรช้ันสูง ในเชิงสัมพันธ์กับประเด็นหรือหัวข้อท่ี
นักศึกษาสนใจ 

Analytical discussion on advance agriculture problems in relation to the topics of 
their research intevest 
 
ก.พร.792 (353792) สัมมนาพืชไร่ 2       1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.พร.791 (353791) 

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ ปัญหาใหม่ๆ ทางการเกษตรช้ันสูง ในเชิงสัมพันธ์กับปัญหาและข้อมูลต่างๆ 
ท่ีได้รับจากการวิจัยของนักศึกษา 

Analytical discussion on advance agriculture problems in relation to their own 
research results and problems 
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ก.พร.797 (353797) วิทยานิพนธป์ริญญาโท     36 หน่วยกิต 
   Master’s Thesis 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ 
  หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
Prerequisite :  Approved Proposal or Concurrent to thesis proposal 
 
ก.พร.799 (353799) วิทยานิพนธป์ริญญาโท     12 หน่วยกิต 
   Master’s Thesis 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ 
  หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
Prerequisite :  Approved Proposal or Concurrent to thesis proposal 
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2.   ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัย ของอาจารย์  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์  เทโบลต์ พรมอุทัย 
1. งานวิจัย 
 ระดับชาติ 
1. ธรรมนูญ หัทยานันท์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จ าจด. 2560. การคัดเลือกสายพันธุ์

ก้าวหน้าข้าวเจ้าก่ าไม่ไวต่อช่วงแสงและมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง. วารสารเกษตร. 33: 81-
90. 

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

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

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

5. นันทิยา พนมจันทร์, ศันสนีย์ จ าจด, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, Bernard Dell และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรม
อุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้ของ
ประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร.44(1):83-94. 

6. ช่อเพชร แสนไชย,ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จ าจด, Bernard  Del และ เบญจวรรณ       ฤกษ์
เกษม. 2558. การปันส่วนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของต้นข้าว. วารสารแก่นเกษตร. 
43:  67-78. 

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

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

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

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

12. วรรณภา ก๋าถ้วย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม,  ศันสนีย์ จ าจด, ณัฏฐิณี ภัทรกุล และ ชนากานต์ เทโบลต์    พรม
อุทัย. 2556. ผลของการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและน้ าต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินใน
ข้าวเหนียวก่ า 2 พันธุ์. วารสารแก่นเกษตร.41: 403-410. 

13. สุพรรณี สุวรรณประภา, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จ าจด และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2556. 
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างการเก็บรักษาในสภาพแตกตางกัน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 ฉบับท่ี 3/1 (พิเศษ): 87-91. 

3. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hoersten 
และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกข้าวเปลือกท่ีเก็บเกี่ยวใหม่พันธุ์ปทุมธานี 1 และ
พันธุ์สันป่าตอง 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 

4. แสงทิวา สุริยงค์, สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สริตา ปิ่นมณี และ อดิเรก ปัญญาลือ. 2555.  ผล
ของวิธีการลดความช้ืนต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ (Cannabis sativa L.) ภายหลังการเก็บรักษา. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร43: (3 พิเศษ) : 431-435. 
ระดับนานาชาติ 

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

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

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

4. Dumern Karladee, Sangtiwa. Suriyong. 2012. γ-Aminobutyric acid (GABA) content in different 
varieties of brown rice during germination. Science Asia 38 (2012): 13-17. 

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

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
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6. Suriyong, Sangtiwa, Suchada Vearasilp, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek 
Punyalue. 2012. Effect of Seed Maturity on Seed Physiological Quality, Oil Content and 
Fatty Acid Composition of Hemp Seed . Chiang Mai University Journal 11: 351-357. 

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

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

3.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
1. สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคล่ืนความถี่วิทยุ ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์/การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า “ระบบและวิธีการให้ความร้อนด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุส าหรับควบคุม/ก าจัดแมลง
ในวัตถุดิบทางการเกษตร” 

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

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

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

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

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

2. การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 

1. กาญจนา อุ่นใจ, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของการใส่สังกะสีท่ีมีต่อการสะสม
แคดเมียมในข้าวที่ปลูกในแปลงนาท่ีปนเป้ือนแคดเมียม. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้ง
ท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 71-84. 
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2. คมกฤตย์ ปรัชญาวิโรจน์, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมไอโอไดด์ต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร 
ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 60-70. 

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

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

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

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

7. อมฤต ศิริอุดม, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2556. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลิตข้าวโพด. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11  
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 22-29. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักด์ิ  ธนาพรพูนพงษ์ 
1. งานวิจัย 

ระดับชาติ 
1. อังคณา สบบง, ภาณุพงศ์ ยอดวงศ์, ธีรวรรณ บุญญวรรณ, อรอุมา เรืองวงษ์, ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ และ 

สงวนศักดิ์ ธนาพรพนูพงษ์. 2558. ผลการใช้พลาสมาระบบความดันบรรยากาศก าจัดเช้ือราบนเมล็ด
พันธุ์พริก พนัธุ์จักรพรรดิ. วิทยาศาสตร์เกษตร. 46:3/1 (พิเศษ) : 384-387. 

2. จิตรมาศ นากา, สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ,์ Dieter von Hoersten และ Wolfgang 
Luecke. 2556. ผลของความร้อนคล่ืนความถ่ีวิทยุต่อการควบคุมเช้ือรา Aspergillus favus สาร
พิษอะฟลาทอกซินบี 1 และคุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุงท่ีมีความ
หนาแน่นต่างกัน. วิทยาศาสตร์เกษตร. 29 (1) : 1-12. 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
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3. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hoersten 
และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกข้าวเปลือกท่ีเก็บเกี่ยวใหม่พันธุ์ปทุมธานี 1 และ
พันธุ์สันป่าตอง 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 
ระดับนานาชาติ 

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

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

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

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

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

6. Rungnapha Klaithin, Thawatchai Phetkaeo, Parichat Theanjumpol, Kaewalin Kunasakdakul, 
Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Pasting Cell: An Alternative Sample Cell for 
Detection of Aspergillus flavus Infected Milled Rice by NIR Spectroscopy . Chiang Mai 
University Journal of Natural Science. 11 (1) : 271-276. 

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

  

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2766
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2766
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
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2. บทความทางวิชาการ 
1. สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ และ เยาวลักษณ์ 

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

 
อาจารย์ ดร.ณัฐศักด์ิ  กฤติกาเมษ 
1. งานวิจัย 
 ระดับชาติ 
1. ชัชพงษ์ ศรีค า, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ. 2557. การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อควบคุม

มอดฟันเล่ือยในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. วารสารเกษตร 30(3): 253-262. 
2. ดวงกมลวรรณ กบกันทา, ศิวาพร ธรรมดี และ ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ. 2556. ผลของการท า Seed Priming 

ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวา. แก่นเกษตร. 41(3): 239-246 
3. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hoersten 

และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกข้าวเปลือกท่ีเก็บเกี่ยวใหม่พันธุ์ปทุมธานี 1 และ
พันธุ์สันป่าตอง 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 

4. รตินุช นุตพงษ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ. 2555. การใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อควบคุม
มอดยาสูบ วารสารเกษตร. 28(1): 75-82 

5. แสงทิวา สุริยงค์, สุชาดา เวียรศิลป,์ ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ, สริตา ปิ่นมณี และ อดิเรก ปัญญาลือ. 2555.   ผล
ของวิธีการลดความช้ืนต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ (Cannabis sativa L.) ภายหลังการเก็บรักษา. ว. 
วิทย. กษ. 43 : 3 (พิเศษ) : 431-435. 
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Punyalue. 2012. Effect of Seed Maturity on Seed Physiological Quality, Oil Content and 
Fatty Acid Composition of Hemp Seed . Chiang Mai University Journal 11: 351-357. 

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

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

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
1. สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคล่ืนความถี่วิทยุ ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์/การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า “ระบบและวิธีการให้ความร้อนด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุส าหรับควบคุม/ก าจัดแมลง
ในวัตถุดิบทางการเกษตร” 
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4.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                36     หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                               36      หน่วยกิต  
ก. วิทยานิพนธ์                                                           36     หน่วยกิต ก. ปริญญานิพนธ ์  36      หน่วยกิต 

353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36      หน่วยกิต  

เพ่ือให้ชื่อวิชาและรายงานผลการ 
ศึกษามีความชัดเจนตรงตาม 
หลักสูตร 
 
 

353797 วิทยานิพนธ์                                                    36     หน่วยกิต 
 
ข .กิจกรรมทางวิชาการ 
1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ 

1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  

 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ

ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง 

2.ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

     เพ่ือให้เกิดความเข้มข้นและ    
     เข้มแข็งทางวิชาการของ   
     นักศึกษาและหลักสูตร 

   3. รายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
              เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม     
    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย            ภาษาต่างประเทศ  
    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา  
                                         ก.พร.701 (353701) 
                                         โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

ค.กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 
              เหมือนเดิม 
 
               

 

ง.  การสอบประมวลความรู้     
     ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษาย่ืน

ค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

ง. การสอบประมวลความรู้ 
    
            เหมือนเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
ก.กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต ก.กระบวนวิชาเรียน                       ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ปรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 24  
    1.1   กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต                                               1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หน่วยกิตและกระบวนวิชาในสาขาวิชาเป็น 18 

หน่วยกิตเน่ืองจากเพ่ิมกระบวนวิชาในสาขาวิชา
เฉพาะอีก 6 หน่วยกิต เพ่ือให้เกิดความเข้มข้นและ   
เข้มแข็งทางวิชาการของ นักศึกษาและหลักสูตร 

       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต  
353791  ก.พร.791 สัมมนาพืชไร่1 1 หน่วยกิต    
 353792 ก.พร.792 สัมมนาพืชไร่ 2 1 หน่วยกิต       เหมือนเดิม   
 353701 ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง  
 วิทยาศาสตร์เกษตร 

1 หน่วยกิต    

       1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต         1.1.2 กระบวนวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ปรับเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในกิจกรรมการ 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี  โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี  เรียนการสอน และเพ่ือให้เกิดความเข้มข้นและ   

เข้มแข็งทางวิชาการของ นักศึกษาและหลักสูตร 
 
353711 ก.พร.711 สรีรวิทยาการผลิตพืช    

 
3 หน่วยกิต 

 
เหมือนเดิม     

  

353712 ก.พร.712 สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง 3 หน่วยกิต ยกเลิก  เน่ืองจากหลังจากปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรงุ
กระบวนวิชาแล้ววิชา 353712 มีเน้ือหาวิชาบางบท
ซ้ าซ้อนกับวิชา 353711 และในเน้ือหาข้ันสูงยัง
ซ้ าซ้อนกับวิชา 353721 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
353741 ก.พร.741 การวางแผนการทดลอง และ        
                        การวิเคราะห์ทางเกษตร 

3 หน่วยกิต    

353751 ก.พร.751 การปรับตัวของพืช         3 หน่วยกิต            เหมือนเดิม   

353761 ก.พร.761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธ์ุ 3 หน่วยกิต    
 353782 ก.พร.782 สารเคมีก าจัดวัชพืช           3 หน่วยกิต    
   

353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร ่
 

3 หน่วยกิต 
 

  353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด  3 หน่วยกิต  
  353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่   3 หน่วยกิต  

  353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรงุ  
           พันธ์ุพืช 

3 หน่วยกิต              เพ่ิมกระบวนวิชาปรับปรุงใหม่ใน  
             สาขาวิชาเฉพาะเพ่ือให้นักศึกษา 

  353754 การปรับปรุงพันธ์ุพืชชั้นสูง  3 หน่วยกิต              มีความเข้มข้นทางวิชาการในสาขา 
  353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา 3 หน่วยกิต              วิชาเฉพาะ 
  353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1                      1 หน่วยกิต  
  353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2                         2 หน่วยกิต  
  353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช                                3 หน่วยกิต  

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)         ไม่เกิน            9 หน่วยกิต 
      
 
 
     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                            ไม่มี 
     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                           ไม่เกิน             9 หน่วยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ         ไม่เกิน      6 หน่วยกิต     
      ทั้งน้ีถ้ากระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไม่ถึง 6 หน่วยกิต
ให้เลือก  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะได้โดยอยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                              ไม่มี 
      1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                   ไม่เกิน      6 หน่วยกิต 

ปรับลดกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ กระบวน
วิชาเลือกให้เหลือเพียง 6 หน่วยกิต เพ่ือเพ่ิมความ
เข้มข้นในทางวิชาการ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
353713 ก.พร.713การเก็บรักษาผลิตผลพืชไร ่ 3 หน่วยกิต   ย้ายกระบวนวิชาของสาขาวิชาพืชไร่ข้ึนด้วยรหัส353 
353721 ก.พร.721 การผลิตพืชในภาวะเครียด     3 หน่วยกิต   ซึ่งเป็นวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ จ านวน 13  
353722 ก.พร.722 การจัดการระบบพืช  3 หน่วยกิต   กระบวนวิชา มาไว้ที่ ข้อ 1.1.2 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาท่ี 
353723 ก.พร.723 นิเวศวิทยาของพืชไร่            3 หน่วยกิต   ปรับปรุงใหม ่
353752 ก.พร.752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  3 หน่วยกิต   
353753ก.พร.753 การใช้การกลายพันธ์ุในการปรับปรุงพันธ์ุพืช       3 หน่วยกิต   
353754 ก.พร.754 การปรับปรุงพันธ์ุพืชชั้นสูง 3 หน่วยกิต    
353762 ก.พร.762 การปรับปรุงสภาพและการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 

3 หน่วยกิต       ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

353769 ก.พร.769 หัวข้อคัดเลือกในด้านพืชไร่ 1 1 หน่วยกิต    

353779 ก.พร.779 หัวข้อคัดเลือกในด้านพืชไร่ 2 2 หน่วยกิต    
353781 ก.พร.781 นิเวศวิทยาของวัชพืช             3 หน่วยกิต    
353783 ก.พร.783 การควบคุมวัชพืชชั้นสูง          3 หน่วยกิต    
353784 ก.พร.784 การจัดการศัตรูพืช 2:วัชพืช     3 หน่วยกิต    
353794 ก.พร.794 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 1 1 หน่วยกิต   ยกเลิกกระบวนวิชา 8 วิชาเน่ืองจากโครงสร้าง  
353795 ก.พร.795 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 2              1 หน่วยกิต        หลักสูตรนักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ 
353796 ก.พร.796 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 3 3 หน่วยกิต   ดังน้ันวิชาปัญหาพิเศษจึงไม่จ าเป็นต้องเรียน 
359701 ก.พส.701 การใช้สารควบคุมการเจริญในการเกษตร         3 หน่วยกิต  เพราะจะซ้ าซ้อนกับวิทยานิพนธ์ 
359702 ก.พส.702 การเลี้ยงเน้ือเย่ือของพืชในการเกษตร             3 หน่วยกิต   ส่วนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะให้นักศึกษาเลือกเรียน 
359704 ก.พส.704 พันธุกรรมไซโตในการเกษตร    3 หน่วยกิต   ให้ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์จึงไม่ต้องระบุชื่อ 
359722 ก.พส.722 การปรับปรงุพันธ์ุพืชผัก          3 หน่วยกิต   กระบวนวิชาไว้โดยเลือกตามค าแนะน าของอาจารย์ 
360751 ก.รพ.751 โรคเมล็ดพันธ์ุพืช                   3 หน่วยกิต   ที่ปรึกษา 

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูงหรือ              ไม่มี 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                        ไม่มี  
(ถ้ามี) ไม่เกิน 3 หน่วยกิต อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา    
ข.วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต ข.ปริญญานิพนธ์                                                 12 หน่วยกิต เพ่ือให้ชื่อวิชาและรายงานผลการศึกษามคีวาม 
353799 ก.พร.799 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 353799 ก.พร.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท       12 หน่วยกิต ชัดเจนตรงตามหลักสูตร 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  ค.กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม   

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    เหมือนเดิม   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่ม ี    

ง.กิจกรรมทางวิชาการ 
 (1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศกึษาและต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
ยกเลิก 
 
 

 
ยกเลิก เน่ืองจากมีกระบวนวิชาบังคับเป็นวิชา
สัมมนาพืชไร่ 1 (353791) และสัมมนาพืชไร่ 2 
(353792) ซึ่งมีการจัดให้การสัมมนาและน าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์อยู่ด้วย  
 

(2)ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย  1 เรื่อง 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับ
การเผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เพ่ือให้เกิดความเข้มข้นและเข้มแข็งทางวิชาการของ 
นักศึกษาและหลักสูตร 

จ.  การสอบประมวลความรู้  
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษา
ย่ืนค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

จ.การสอบประมวลความรู้ 
           
         เหมือนเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แบบ 3 (แผน ข) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต    
ก.กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต    
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต    
     1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต    
          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต     
353791 ก.พร.791 สัมมนาพืชไร่ 1 1 หน่วยกิต    
353792 ก.พร.792 สัมมนาพืชไร่ 2 1 หน่วยกิต    
353701 ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง 
                        วิทยาศาสตร์เกษตร 

1 หน่วยกิต    

        1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                        ปิดแผน ข  จากการส ารวจพบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นระยะ 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี    เวลา 14 ปี ไม่มีผู้สนใจเรียนแผน ข และประกอบ 
353711 ก.พร.711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 หน่วยกิต   กับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าถ้าแนวโน้ม 
353712 ก.พร.712 สรีรวิทยาการผลิตพืชข้ันสูง 3 หน่วยกิต   ในระยะเวลา 10 ปี ไม่มีผู้เรียนให้ปิดแผนน้ัน 
353741 ก.พร.741 การวางแผนการทดลองและ 
                        การวิเคราะห์ทางเกษตร 

3 หน่วยกิต    

353751 ก.พร.751 การปรับตัวของพืช 3 หน่วยกิต    
353761 ก.พร.761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธ์ุ 3 หน่วยกิต    
353782 ก.พร.782 สารเคมีก าจัดวัชพืช 3 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 9 หน่วยกิต    
     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ - หน่วยกิต    
     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก 9 หน่วยกิต    
เลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี     
353713 ก.พร.713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่ 3 หน่วยกิต    
353721 ก.พร.721 การผลิตพืชในภาวะเครียด 3 หน่วยกิต    
353722 ก.พร.722 การจัดการระบบพืช 3 หน่วยกิต    
353723 ก.พร.723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 3 หน่วยกิต    
353752 ก.พร.752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการ 
                        ปรับปรุงพันธ์ุพืช 

3 หน่วยกิต    

353753 ก.พร.753 การใช้การกลายพันธ์ุในการ 
                        ปรับปรุงพันธ์ุพืช 

3 หน่วยกิต                ปิดแผน ข  จากการส ารวจพบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ.2546 เป็น
ระยะเวลา 14 ปี ไม่มีผู้สนใจเรียนแผน ข และ 

353754 ก.พร.754 การปรับปรุงพันธ์ุพืชข้ันสูง 3 หน่วยกิต   ประกอบกับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ 
353762 ก.พร.762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บ 
                        รักษาเมล็ดพันธ์ุ 

3 หน่วยกิต   ว่าถ้าแนวโน้มในระยะเวลา 10 ปีไม่มีผู้เรียนให้ปิด
แผนน้ัน 

353769 ก.พร.769 หัวข้อคัดเลือกในด้านพืชไร่ 1 1 หน่วยกิต    
353779 ก.พร.779 หัวข้อคัดเลือกในด้านพืชไร่ 2 2 หน่วยกิต    
353781 ก.พร.781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3 หน่วยกิต    
353783 ก.พร.783 การควบคุมวัชพืชข้ันสูง 3 หน่วยกิต    
353784 ก.พร.784 การจัดการศัตรูพืช 2 : วัชพืช 3 หน่วยกิต    
353794 ก.พร.794 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 1 1 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
353795 ก.พร.795 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 2 1 หน่วยกิต    
353796 ก.พร.796 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 3 3 หน่วยกิต    
359701 ก.พส.701 การใช้สารควบคุมการเจริญใน 
                        การเกษตร 

3 หน่วยกิต    

359702 ก.พส.702 การเลี้ยงเน้ือเย่ือของพืชในการ 
                        เกษตร 

3 หน่วยกิต    

359704 ก.พส.704 พันธุกรรมไซโตในการเกษตร 3 หน่วยกิต    
359722 ก.พส.722 การปรับปรุงพันธ์ุพืชผัก 3 หน่วยกิต   จากการส ารวจพบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นระยะ 
360751 ก.รพ.751 โรคเมล็ดพันธ์ุพืช 3 หน่วยกิต   เวลา 14 ปี ไม่มีผู้สนใจเรียนแผน ข และประกอบ 
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง 
   หรือ (ถ้ามี) ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ไม่ม ี               ปิดแผน ข  กับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าถ้าแนวโน้ม 
ในระยะเวลา 10 ปี ไม่มีผู้เรียนให้ปิดแผนน้ัน 

ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 4 หน่วยกิต    
353798 ก.พร.798 การค้นคว้าแบบอิสระ 4 หน่วยกิต    
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม     
   1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่ม ี    
ง. การสอบประมวลความรู้     
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษาย่ืน
ค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                                                                                                                        
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์                                                
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
                      รวม                                 - 
 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

 
           เหมือนเดิม 
 
ยกเลิก 
                       รวม              - 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353797 ก.พร.797 วิทยานิพนธ์                                           12 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                                          .       
 
 

                  รวม                                                         12 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                             12 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร                      - 
 
                            รวม                                                   12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353797 ก.พร.797 วิทยานิพนธ ์ 12 
353701 ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 1 
                            (ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  
สอบประมวลความรู้                                        
 
 รวม                                                      13 

 

 ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                             12 
ยกเลิก 

 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
สอบประมวลความรู้ 
 
                              รวม                                                   12 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353797 ก.พร. 797 วิทยานิพนธ ์ 12 
สอบวิทยานิพนธ์                                                                   .                                                              
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  
   
                            รวม 12 
 
  

 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                              12 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
 
                          รวม                                                      12 
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แบบ 2 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

 ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 วิชาเลือก 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 วิชาเลือก 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ        3 
 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                                              สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์                                ยกเลิก  
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                                            ยกเลิก   

 รวม 12  รวม 12 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
 วิชาเลือก                                                  3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) 6 

353799ก.พร. 799วิทยานิพนธ ์ 6 หรือวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 6 
353791  ก.พร. 791วิชาสัมมนา 1 1 353791 วิชาสัมมนาพืชไร่ 1 1 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                                            353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์
1 
 

 รวม 13  รวม 11 



 
 

81 
 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

 ชั้นปีที่ 2   ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
353701 ก.พร.701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง 1 ยกเลิก   
 วิทยาศาสตร์เกษตร     
353799 ก.พร.799 วิทยานิพนธ ์ 6 353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 

 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 ยกเลิก  
353792 ก.พร.792 วิชาสัมมนา 2 1 353792 วิชาสัมมนาพืชไร่ 2 1 
สอบประมวลความรู้  สอบประมวลความรู้  
     

 รวม 11  รวม 7 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  ยกเลิก  
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                                            ยกเลิก   
สอบวิทยานิพนธ์  353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

สอบวิทยานิพนธ์ 
6 

    
 รวม -  รวม 6 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือ

ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบตักิารเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 
   ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกติของนักศกึษาบัณฑิตศกึษา 
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