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                                                    วันที่             เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561      
สารบัญ 

                                หน้า 
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป   

1. รหัสและชื่อหลักสูตร                  1 
2. กลุ่มหลักสูตร                                                                                      1 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                        1 
4. วิชาเอก                                                                                              1 
5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร                                      1 
6. รูปแบบของหลักสูตร 1 
7. สถานภาพของหลักสูตรการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน 

หลักสูตร 
3 

13. ผลกระทบ จากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 6 
หมวดที่ 2 : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
2.การด าเนินการหลักสูตร 8 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 11 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 22 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 22 

หมวดที่ 4 : ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล   
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 25 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 26 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา 29 
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สารบัญ(ต่อ) 
หมวดที่ 5 : หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

หน้า 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 31 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 32 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 32 

หมวดที่ 6 : การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 34 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 34 

หมวดที่ 7 : การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การก ากับมาตรฐาน 35 
2. บัณฑิต 35 
3. นักศึกษา 36 
4. อาจารย์ 36 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 36 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 37 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 38 

หมวดที่ 8 : กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 39 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 39 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 39 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 39 

ภาคผนวก  
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  40 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  46 
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ . 48 
4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 61 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 68 
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 72 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะ

ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

94 

              8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา

97 
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บัณฑิตศึกษา 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agribusiness 

 
2. กลุ่มหลักสูตร  : วิชาการ  

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร) 
  : ชื่อย่อ    วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Agribusiness) 
  : ชื่อย่อ    M.S. (Agribusiness) 
 
4. วิชาเอก   - 

 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต  
แบบ 3 (แผน ข)          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต  

 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
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 6.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  

 
6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ   

 6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

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

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 นักวิเคราะห์/วางแผน/วิจัย/นักวิชาการ/ด้านธุรกิจเกษตรในหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน 
 อาจารย์สาขาธุรกิจเกษตรหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา 
 เจ้าของธุรกิจที่ด าเนินการด้วยหลักบริหารจัดการโดยเน้นด้านธุรกิจเกษตรและธุรกิจด้านอ่ืนๆ 

 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
1. รศ.ดร.พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ์ - Ph.D. (Food and Resource 

Economics), University of 
Florida, USA. 1990 

- M.S. (Food and Resource 
Economics), University of 
Florida, USA. 1987 

- วท.บ.(พืชไร่), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

2. ผศ.ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล - Ph.D. (Economics), University 
of New England , Australia, 
2006 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

3. ผศ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก 
 
 

- ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือก าหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศให้
เป็นระบบ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ที่ใช้ส าหรับการพัฒนาประเทศใน
ระหว่างปี 2560-2564 โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญา และ
นวัตกรรม โดยยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาโดยยืดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใจ 5 
ปี โดยที่เป้าหมาย และตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่
องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้นเช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น  ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
ภาคประชาชน รวมถึงภาคการศึกษา จึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ ตามวิสัยทัศน์
ที่ได้ก าหนดเป็นกรอบให้ถือปฏิบัติ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิสัยทัศน์ประเทศไทยทีร่ะบุกรอบแนวทางการพัฒนา
ประเทศไว้แล้วนั้น ปรากฏว่าภาคเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายแห่งการประสบความส าเร็จได้ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ และให้ภาคเกษตรเป็นเกษตรกรรมที่พัฒนาได้
อย่างยั่งยืน และให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่ระหว่างภาคเกษตร 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ โดยมุ่งที่จะลดความเข้มของการ
ใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศเช่น พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรี
เต็มรูปแบบในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015 ซึ่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จังก าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมืองระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้าง
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบ
ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  

จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศในภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการสร้างยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานและเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกนั้น ภาคเกษตรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการ 
ด้านการตลาด ด้านการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้แก่เหล่าผู้ประกอบ
ธุรกิจเกษตรทั้งผลผลิตส าหรับการบริโภค และในส่วนของพืชพลังงานซึ่งเชื่อมโยงต่อไปถึงการผลิตและการ
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จัดการเพ่ือส่งออก โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการพ่ึงพาระบบระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมากในการน าพาผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ภาคเกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูง เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีกรอบ

แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นกรอบน าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สถานการณ์ในระดับโลก
และระดับประเทศได้ส่งผลต่อวิถีการผลิต การบริโภคในประเทศ ซึ่งถูกผูกโยงไปสู่ระดับระหว่างประเทศมากขึ้น 
กติกาการค้าโลกและกติการะหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมา  มีส่วนส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงภาคเกษตร นโยบายการค้าเสรี ซึ่งส่งผลต่อปัญหาการค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต
อาหาร อีกทั้ง บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต (ขยายบทบาทมากขึ้นในภาคเกษตรในไทย 
และไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน) ด้วยแรงหนุนมาจากการค้าเสรี ที่ต่อไปอาจจะเข้าครอบง าระบบการผลิต ระบบ
การตลาด พฤติกรรมการบริโภค กติกาต่างๆ เหล่านี้ มิได้ส่งผลเพียงการค้า หรือมิติทางเศรษฐกิจของชุมชนเท่านั้น 
แต่ได้เปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตเกษตรกรไทยและชุมชนชนบท ในขณะที่โลกก็ก าลัง
เผชิญกับปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทายสังคมโลก เช่น ปัญหาโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก ท าให้สภาพภูมิอากาศ
และความสมดุลของนิเวศเปลี่ยนแปลง ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศไปจนถึงวิกฤติน้ ามัน เป็นต้น 
  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งการเกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทย ขบวนการเกษตรกรรมทางเลือก การเผชิญ
กับภาวะวิกฤตทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา รวมทั้งในเชิงวัฒนธรรมภายใต้กรอบคิดเรื่องการผลิตที่
สอดคล้องกับระบบนิเวศ การพ่ึงตนเองของเกษตรกรรายย่อยและชุมชน รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบุคลากรของประเทศที่มีความรู้รอบด้านในการจัดการธุรกิจเกษตร สร้าง
ประสิทธิภาพทางความรู้ เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนน าพาประเทศ
ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  การพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงข้อเท็จจริงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ กล่าวคือ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลก ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การผลิต การ
บริโภค และการแข่งขันทางการค้าในข้อ 11.1 และ 11.2 และพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีจริยธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกทั้ งด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม และวัฒ นธรรม ส่ ง ผลต่ อ 
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพสังคม 
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีจุดประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาสังคมของคนในชาติให้มีวิถีการ
ด าเนินชีวิตในบริบทของสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม มีความ
รอบรู้กว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์หลักของการพัฒนา
ภาคเกษตรของชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตร โดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การ
จัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจเชิงบูรณาการ การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน การจัดการ
การเงิน  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การจัดการการผลิต  การจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบ
ธุรกิจเกษตร หรือการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อีกทั้งหลักสูตรได้มีการจัดให้มีการ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตรทั้งในและต่างประเทศด้วยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทัศนศึกษาดู
งานในธุรกิจเกษตรที่ประสบผลส าเร็จทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญในด้านต่างๆ ที่มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรนั้น จะสามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายแห่งการประสบความส าเร็จตามทิศทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ โดยการใช้องค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ประเทศได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไปในอนาคต 

 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 คณะเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดการเรียนการสอนในสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรมากว่า 30 ปี มีแขนงวิชาธุรกิจเกษตรให้เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมากว่า 
15 ปี และได้ด าเนินการสอนธุรกิจเกษตร ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรุ่นที่ 10 บัดนี้ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรพิจารณาเห็นว่า ภาควิชาฯ ควรมีส่วนในการสนองนโยบายของชาติและความต้องการของสังคม ใน
การผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารต่างๆ องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง และหนุนเสริมความต้องการของภาคธุรกิจโดย
การท างานในภาคเอกชน นอกจากนี้การเรียนการสอนซึ่งบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ยังเป็นการช่วยเตรียม
นักศึกษาให้สามารถพ่ึงตนเองได้ด้วยการเป็นเจ้าของกิจการเอง ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้าน
การจัดการศึกษา “จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการตรงตามความต้องการของตลาดและผลิต
บัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง รู้จริงปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า” 
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14 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
 - ไม่มี-       
 

14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ทีใ่ห้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 
- ไม่มี-       
 

     14.3 การบริหารจัดการ   
     - ไม่มี-       
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรธุรกิจเกษตรเป็นหลักสูตรที่เน้นการบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจเกษตรอย่างรอบด้าน 
ตั้งแต่ต้นน้ าจนกระทั่งถึงปลายน้ าของระบบธุรกิจ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการท างานในองค์กรหรือธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อหน่วย
ธุรกิจมีความเข้มแข็ง สามารถอยู่รอดและประสบผลส าเร็จ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่ง และ
รากฐานที่ดีทางธุรกิจเกษตร และยังผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน       

1.2 วัตถุประสงค์   
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่: 

1) มี พ้ืนฐานความรู้ทางการค้าธุรกิจเกษตรและสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ  
ท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สภาพพลวัต  

2) มี ค ว าม ส าม ารถป ระยุ ก ต์ แ น วคิ ด แล ะ เค รื่ อ งมื อท างก าร จั ดการร่ วมกั บความสามารถ 
ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณ ในการแก้ปัญหาการตลาด  การผลิต การเงินและ 
การจัดการบุคคล และมีความสามารถในการจัดการธุรกิจ เกษตรอย่างเป็นระบบบู รณาการและ  
มีประสิทธิภาพ 

3) มีความสามารถในการตัดสินใจและมีความเป็นผู้น าทางธุรกิจที่ดีและมีคุณธรรม  และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปี 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน QA 
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้าน
ความพึงพอใจ และภาวะการได้งาน
ของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
โทที่ได้งานท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ระดับความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 
 ระบบทวิภาค   

  ภาคการศึกษาปกติ   มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

  
2. การด าเนินการหลักสูตร  

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

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  ถึง พฤศจิกายน  . 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง พฤษภาคม  .   

   ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 
 

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

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
3. มีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
4. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 

1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
3. มีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
4. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนและสนับสนุนให้นักศึกษาในการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน              
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
      

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคพิเศษ 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคพิเศษ - - - 5 - 5 - 5 - 5 
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ - - - 30 - 30 - 30 - 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ  3  ปี    โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ   
 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

การเรียนการสอน 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 91,052,153 18,612,092 

วิจัย 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 23,890,600 9,252,307 

บริการวิชาการแก่
สังคม 

3,900,000 14,449,050 3,900,000 14,586,660 3,900,000 14,724,270 

การท านบุ ารุง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

- 383,775 - 387,430 - 391,304 

สนับสนนุวิชาการ 250,200 787,805 250,200 795,307 250,200 803,260 

บริหาร
มหาวิทยาลยั 

30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 32,681,086 10,159,801 

รวม 145,424,197 52,646,056 148,612,456 53,147,445 151,774,039 53,943,034 

รวมทั้งสิ้น 198,070,253 201,759,901 205,717,073 
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2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ประมาณค่าใช้จ่ายสาขาวิชาธุรกิจเกษตร)    
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาในแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) (กรณีมี

นักศึกษา 3 คน) 63,880.- บาทต่อคนตลอดหลักสูตร และแบบ 3 (แผน ข) (กรณีมีนักศึกษา 20 คน) 104,440 
บาทต่อคนตลอดหลักสูตร 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

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

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
           จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
   ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต 
         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   18 หน่วยกิต  

368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ             3    หน่วยกิต 
368702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ 3    หน่วยกิต          
368703   การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร     3 หน่วยกิต

 368704   การวิจัยธุรกิจเกษตรและ             3 หน่วยกิต 



17 
 

 

       การวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร 
                               368720   การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร                     3 หน่วยกิต 

368730  การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร    3 หน่วยกิต 
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
               368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 3 หน่วยกิต 
 368712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 3 หน่วยกิต 
 368721 การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตร 3 หน่วยกิต 
  ระหว่างประเทศ 
 368740  การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือธุรกิจเกษตร 3 หน่วยกิต 
 368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง                 3 หน่วยกิต 
         ในธุรกิจเกษตร 
 368750 การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร 3 หน่วยกิต 
 368751 การจัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 3 หน่วยกิต 
 368769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  1 1 หน่วยกิต 
 368779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  2 2 หน่วยกิต 
 368789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  3 3 หน่วยกิต 
 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร 1 หน่วยกิต 
  ระหว่างประเทศ 
 
      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่มี                
                  1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี 
                  1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่มี   

      2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    ไม่มี 

                         ข. ปริญญานิพนธ ์      
           368799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                    12  หน่วยกติ 
 
               ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไม่มี 
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      ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาธุรกิจเกษตรที่มีรหัส 368 ... 
 

 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 3 
                          จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
   ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต 
         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   18 หน่วยกิต  

368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ             3    หน่วยกิต 
368702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ 3    หน่วยกิต          
368703   การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร     3 หน่วยกิต 
368704   การวิจัยธุรกิจเกษตรและ             3 หน่วยกิต 

       การวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร  
                               368720   การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร                     3 หน่วยกิต 

368730  การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร    3 หน่วยกิต 
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
               368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 3 หน่วยกิต 
 368712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 
 368721 การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตร 3 หน่วยกิต 
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  ระหว่างประเทศ 
 368740  การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือธุรกิจเกษตร 3 หน่วยกิต 
 368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง                 3 หน่วยกิต 
         ในธุรกิจเกษตร 
 368750 การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร 3 หน่วยกิต 
 368751 การจัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 3 หน่วยกิต 
 368769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  1 1 หน่วยกิต 
 368779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  2 2 หน่วยกิต 
 368789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  3 3 หน่วยกิต 
 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร 1 หน่วยกิต 
  ระหว่างประเทศ 
      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่มี    
                  1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี 
                  1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่มี   
      
      2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    ไม่มี 

             ข. ปริญญานิพนธ์       
        368798 การค้นคว้าอิสระ                                    6  หน่วยกิต 
 
    ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
         1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
         2. ตามเงือ่นไขของสาขาวิชา ไม่มี 
 
   ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
      ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการอ่ืน ที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยอย่าง
น้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  
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   จ. การสอบประมวลความรู้ 
    ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้อง
ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลัก 
 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาธุรกิจเกษตรที่มีรหัส 368 ...  
 

3.1.2.2 Type 2 (Plan A Type A2) 
 Degree Requirements             Total a minimum of 39   credits 
 A.  Coursework a minimum of 27 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 27 credits 
       1.1 Field of concentration courses a minimum of 27 credits 
    1.1.1 Required courses 18 credits 
  368701 Managrial Economics  3 credits 
  368702 Applied Quantitative Methods for Managers  3 credits 
  368703 Management of Agribusiness Organization 3 credits 
  368704 Agribusiness Research and Creative Planning 3 credits 
  368720 Marketing Management in Agribusiness     3 credits 
  368730 Financial Management for Agribusiness   3 credits 
    1.1.2 Elective courses a minimum of 9 credits 
     Must be chosen from these subjects with approval of students’ advisors 
  368711 Community and Small Agribusiness Management  3 credits 
  368712 Agribusiness Policy and Strategic Planning  3 credits 
  368721 International Agribusiness Marketing   3 credits 
    and Export Management 
  368740 Information System Management for Agribusiness  3 credits 
  368741 Agribusiness Risk Analysis and Management   3 credits 
  368750 Production and Marketing Management in Food Business  3 credits 
  368751 Logistics Management for Agribusiness   3 credits 
  368769 Selected Topics in Agribusiness Management 1  1 credit 
  368779 Selected Topics in Agribusiness Management 2  2 credits 
  368789 Selected Topics in Agribusiness Management 3  3 credits 
  368790 International Agribusiness Experience Enhancement  1 credit 
 
   1.2 Other courses           none 
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 1.2.1   Required courses none 
 1.2.1  Elective courses           none  
    

2.   Advanced Undergraduate Courses (if any) none 
 

    B. Thesis    
   368799  Master’s Thesis   12  credits  

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language – 
 2.  Program requirement  - none 
 

 D.  Academic Activities 
1. A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her 

thesis once every semester for at least two semesters and students have to 
Attend seminar every semester that the course is offered. 

2. At least 1 paper being the student’s master’s thesis work or a part of the 
student’s master’s thesis work must be published or at least accepted to be 
published in a national journal listed in TCI Tier 1 database or in the proceedings 
of an international conference accepted by the field of study. At least 1 paper 
must have the student as the first author. 

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

3.1.2.2   Type 3 (Plan B)  
Degree Requirements             Total a minimum of 39   credits 
 A.  Coursework a minimum of 33 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 33 credits 
       1.1 Field of concentration courses a minimum of 33 credits 
    1.1.1 Required courses 18 credits 
  368701 Managrial Economics  3 credits 
  368702 Applied Quantitative Methods for Managers  3 credits 
  368703 Management of Agribusiness Organization 3 credits 
  368704 Agribusiness Research and Creative Planning 3 credits 
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  368720 Marketing Management in Agribusiness     3 credits 
  368730 Financial Management for Agribusiness   3 credits 
  
    1.1.2 Elective courses a minimum of 15 credits 
     Must be chosen from these subjects with approval of students’ advisors 
  368711 Community and Small Agribusiness Management  3 credits 
  368712 Agribusiness Policy and Strategic Planning  3 credits 
  368721 International Agribusiness Marketing   3 credits 
    and Export Management 
  368740 Information System Management for Agribusiness  3 credits 
  368741 Agribusiness Risk Analysis and Management   3 credits 
  368750 Production and Marketing Management in Food Business  3 credits 
  368751 Logistics Management for Agribusiness   3 credits 
  368769 Selected Topics in Agribusiness Management 1  1 credit 
  368779 Selected Topics in Agribusiness Management 2  2 credits 
  368789 Selected Topics in Agribusiness Management 3  3 credits 
  368790 International Agribusiness Experience Enhancement  1 credit 

   1.2 Other courses           none    
 1.2.1   Required courses none 
 1.2.2 Elective courses           none 
    

2.   Advanced Undergraduate Courses (if any) none 
   

 B.  Thesis        
   368798  Independent Study  6   credits  

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language 
 2.  Program requirement  - none 
 
    D. Academic activities 
 At least 1 independent study work or part of independent study work must be 
published in CMU Graduate Journal or in other academic publication approved by the field 
of study and the graduate school with the student as the first author. 
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    E. Comprehensive Examination  
 Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general 
advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 

3.1.3 กระบวนวิชา   
  (1) หมวดวิชาบังคับ         หน่วยกิต 
          368701   ก.ธก.   701   เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
        Managrial Economics 
          368702   ก.ธก.   702   วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ 3(3-0-6) 
       Applied Quantitative Methods for Managers 
 368703   ก.ธก.   703   การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
       Management of Agribusiness Organization     
          368704   ก.ธก.   704   การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
       เชิงสร้างสรร 
       Agribusiness Research and Creative Planning 
          368720   ก.ธก.   720   การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
         Marketing Management in Agribusiness 
          368730   ก.ธก.   730   การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
         Financial Management for Agribusiness 
     (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   หน่วยกิต 
          368711   ก.ธก.   711   การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
         Community and Small Agribusiness Management 
          368712    ก.ธก.   712   นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
         Agribusiness Policy and Strategic Planning  
          368721   ก.ธก.   721   การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
         ระหว่างประเทศ 
         International Agribusiness Marketing and Export Management     
          368740   ก.ธก.   740   การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
        Information System Management for Agribusiness 
          368741   ก.ธก.   741   การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
        Agribusiness Risk Analysis and Management 
          368750   ก.ธก.   750   การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
        Production and Marketing Management in Food Business 
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          368751   ก.ธก.   751   การจัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
        Logistics Management for Agribusiness 
          368769   ก.ธก.   769   หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  1  1(1-0-2) 
        Selected Topics in Agribusiness Management 1 
          368779   ก.ธก.   779   หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  2  2(2-0-4) 
        Selected Topics in Agribusiness Management 2 
          368789   ก.ธก.   789   หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร  3  3(3-0-6) 
        Selected Topics in Agribusiness Management 3 
          368790   ก.ธก.   790   การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร  1(1-0-0) 
        ระหว่างประเทศ 
        International Agribusiness Experience Enhancement 

 (3)หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ โดยเลือกจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะเกษตรศาสตร์ 
และนอกคณะเกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   
(4) หมวดปริญญานิพนธ์ 
          368798  การค้นคว้าอิสระ                                      6 หน่วยกิต    

Independent Study 
          368799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                     12  หน่วยกติ 
                       Master’s Thesis 
 

 (5) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม - ไม่มี -   
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
 รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง (ก.ธก. หรือ 368) ตามด้วยเลข 3 หลักมี
ความหมายดังนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก   แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ      แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
3.1.4.1  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน

ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร 
3 

368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร 3 368702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ 3 
368720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3  กระบวนวิชาเลือก 3 
 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
    เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
 รวม 12  รวม 12 
 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
368730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 3 368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6  สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 9  รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 

            3.1.4.2   แบบ 3 (แผน ข) 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน
ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร 

3 

368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร 3 368702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ 3 
368720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3  กระบวนวิชาเลือก 3 
 กระบวนวิชาเลือก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   เสนอโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ  
 รวม 12  รวม 12 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
368730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร       3 368798 การค้นคว้าอิสระ 6 
 กระบวนวิชาเลือก       3  การสอบประมวลความรู้   - 
 กระบวนวิชาเลือก       3  สอบการค้นคว้าอิสระ - 
       
 รวม       9  รวม 6 

 

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  

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

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน,

ประเทศ,ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผลงานวิจัยรวม
(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 รศ.ดร.พัฒนา  เจียรวริิยะพันธ์ * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D. (Food And Resource 

Economics) University of Florida, 
USA, 1990 

- M.S. (Food and Resource 
Economic) , University of Florida, 
USA, 1987 

- วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2524 

6 6 6 6 27(3) 

2 ผศ. ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
 
 

- Ph.D (Economics),  
  University of New England, 

Australia, 2006 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536  
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533  

6 6 6 6 35(4) 

3 ผศ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก * 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2552 21 13.5 21 13.5 35(27) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน,

ประเทศ,ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผลงานวิจัยรวม
(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

 - วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
  สาขาวิชาสัตวศาสตร,์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2543 

4 ผศ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ 

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

University of Hohenhiem, 2004 
- บธ.ม. (บัญชี), สถาบันบัณฑติ 
   พัฒนบริหารศาสตร์, 2541 
- บธ.บ. (บัญชี),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2537 

13 6 13 6 20(7) 

5 อ.ดร.กรรณิกา  แซล่ิ่ว 

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

National   Taiwan University, 
Taiwan, 2015 

- MBA (Finance), National Taiwan 
University, Taiwan, 2008 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2548  

- วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544  

7 3 10 3 
4(4) 

 

6 ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี   วิบูลย์พงศ์ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- Ph.D. (Agricultural   Economics) 
  University of Illinois, USA., 1981 
- M.S. (Agricultural Development 

Economics)  
Australia National University, 
Australia, 1977 

- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2512 

6 6 6 6 117(17) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน,

ประเทศ,ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผลงานวิจัยรวม
(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

7 รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห์  

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

Michigan State University, USA., 
1985 

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

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

6 6 6 6 67(15) 

8 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
 

- Ph.D. (Agricultural Economics) 
University of Hohenheim, 
Germany, 2003 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 

6 6 6 6 38(7) 

9 อ.ดร.ประทานทิพย์  กระมล 

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

New England, Australia,  2011  
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 

11 
 

3 
 

11 
 

3 
 

 
 

15(8) 

10 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย 

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

and Management),  
  National Pingtung University of 

Science and Technology,  
Taiwan, 2013 

- MBA (Applied Economics), 
National Chung Hsing University, 
Taiwan, 2010 

- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),

 
 
 
 

11 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

26(13) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน,

ประเทศ,ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ผลงานวิจัยรวม
(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2548  

11 รศ.ดร.กาญจนา  โชคถาวร 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
- ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2533 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2525 

9 6 9 6 21(3) 

12 รศ.ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
 

- Ph.D (Environment Policy),  
  Wegeningen University, TH 

Natherlands, 2007 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537  
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2529 

36 6 36 6 67(3) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
          2. อาจารย์ล าดับที่ 1- 12 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

 

- ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  - ไม่มี - 

4.2 ช่วงเวลา 
  - ไม่มี - 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 อาจารย์ประจ าวิชาจะน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน ภาคธุรกิจ องค์กร ต่างๆที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของธุรกิจเกษตร โดยจะเปลี่ยนแปลงสถานที่
ไปตามความสนใจของนักศึกษาและความก้าวหน้าของสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจเกษตร 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  หลักสูตรธุรกิจเกษตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาก.ธก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท และแบบ 3 (แผน ข) ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ก.ธก.798 การค้นคว้าอิสระ ก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใน
เรื่องท่ีตนเองสนใจทางด้านธุรกิจเกษตร ซึ่งจะต้องมีกระบวนการจัดท าในรูปแบบงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย  
 - การจัดท าและสอบวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ 
 - การเขียนเล่มรายงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 5 บท ดังนี้ บท
น า ทฤษฎีแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา และสรุป  
 - การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า โดยกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากวิชา ก.ธก. 799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มีดังนี ้

1) มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางด้านธุรกิจเกษตร 
2) สามารถวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา รวมถึงการประยุกต์ ใช้  ความรู้  ทักษะ และเครื่องมือ 

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
3) มี ก ารติ ด ต ามความ ก้ า วห น้ าท างวิ ช าก าร  เท ค โน โลยี  ก ารจั ด ก าร  ใน ธุ รกิ จ เกษ ต ร  

ที่ก าลังเกิดประเด็นปัญหาต้องการการแก้ไข ด้วยการศึกษาวิเคราะห์และการท าวิทยานิพนธ์ และมี
ความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ๆ  

4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5) มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และคิดเพ่ิมเติมต่อยอดองค์ความรู้จากการท าวิทยานิพนธ์

อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
6) มีความรับผิดชอบและมีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการศึกษาท าวิทยานิพนธ์ 

ในด้านธุรกิจเกษตร 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากวิชา ก.ธก. 798 การค้นคว้าอิสระ มีดังนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางด้านธุรกิจเกษตร 
2) สามารถวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา รวมถึงการประยุกต์ ใช้  ความรู้  ทักษะ และเครื่องมือ 

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
3) มี ก ารติ ดต ามความก้ าวห น้ าท างวิ ช าการ  เท ค โน โลยี  ก ารจั ด การ  ใน ธุ รกิ จ เกษ ตร  

ที่ก าลังเกิดประเด็นปัญหาต้องการการแก้ไข ด้ วยการศึกษาวิเคราะห์และค้นคว้า อิสระ  
และมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ๆ  

4) มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล การท าการค้นคว้าอิสระอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
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5) มีความรับผิดชอบและมีการพัฒนาการเรีย นรู้ของตน เอนในการศึกษาค้นคว้า อิสระ 
ในด้านธุรกิจเกษตร 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์การท าโครงการงานวิจัย มีดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะในการร่วมงานหรือปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการ

ความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
3) มีทักษะทางปัญญา มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้และ

ทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแก้ไขปัญหา

โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม  

5.3 ช่วงเวลา  
  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ก.ธก. 799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ได้ในช่วงการเรียนชั้นปีที่ 2                       

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
  แบบ 3 (แผน ข) 
  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ก.ธก. 798 การค้นคว้าอิสระ ได้ในช่วงการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาค

การศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
ก.ธก. 368798 การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 

  ก.ธก. 368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
นักศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จะต้องท าการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง

สนใจที่จะท าวิทยานิพนธ์และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความช านาญเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  
นักศึกษาจะต้องปรับปรุงและจัดท าโครงร่างตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ อโครงร่างวิทยานิพนธ์มี
ความสมบูรณ์นักศึกษาจะต้องท าการสอบสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และเสนอชื่อเรื่องไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติชื่อเรื่องการท าวิทยานิพนธ์ 
จากนั้นนักศึกษาจะต้องท าการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการศึกษาจัดท าเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือเตรียมการสู่ขั้นตอนการประเมินผลขั้นสุดท้ายของการท าวิทยานิพนธ์  



32 
 

 

นักศึกษา แบบ 3 (แผน ข) จะต้องท าการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะ
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความช านาญเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 
นักศึกษาจะต้องปรับปรุงและจัดท าโครงร่างตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อโครงร่างการค้นคว้าอิสระ
มีความสมบูรณ์ นักศึกษาจะต้องท าการสอบโครงร่างการท าการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และเสนอชื่อเรื่องไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติชื่อเรื่องการท าการค้นคว้า
อิสระ จากนั้นนักศึกษาจะต้องท าการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการศึกษาจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงาน เพ่ือเตรียมการสู่ขั้นตอนการประเมินผลขั้นสุดท้ายของการท าการค้นคว้าอิสระ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 นักศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ก่อนส าเร็จการศึกษา ต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก่อน 
และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับ
ให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับ
เต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  
 นักศึกษา แบบ 3 (แผน ข) จะต้องผ่านกระบวนการประเมินผล โดยใช้การสอบขั้นสุดท้าย 
ด้วยปากเปล่าโดยกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 
Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ หรือตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  
การประเมินผลนักศึกษาจะได้รับการประเมินผลด้วยอักษร S และ U ดังนี้  

   S คือ เป็นที่น่าพอใจ (SATISFACTORY) 
   U คือ ไม่เป็นที่น่าพอใจ (UNSATISFACTORY) 

นักศึกษาแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) และแบบ 3 (แผน ข) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ก.ธก. 790 
การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ จะต้องท าการเขียนรายงานภายหลังจากได้ศึกษาดู
งานผ่านไปแล้ว โดยในการเขียนรายงานดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาสาระ ที่ต้องบอกได้ถึงประโยชน์ของการได้ไป
ศึกษาดูงาน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่พบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมถึงสามารถแสดง
ข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาดูงานดังกล่าว และในขั้นตอนสุดท้ายนักศึกษาจะต้องจัดประชุมน าเสนอผล
รายงานการศึกษาการไปศึกษาดูงานให้กับคณาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. มีความรู้ความสามารถ 

และทักษะความรู้  การ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร 
โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
ทฤษฎี เครื่องมือวิเคราะห์
ท างคณิ ตศาสตร์  และ
ค่าสถิติได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

ก าหนดให้หลักสูตรมีวิชาบังคับที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร เช่น การจัดการ
องค์การธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการและด าเนินงานธุรกิจเกษตร การ
วิจัยเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน
ธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร การจัดการ
การเงินส าหรับธุรกิจเกษตร การจัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร เป็นต้น 
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและ
ต่างประเทศด้านธุรกิจเกษตร และเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเช่น เจ้าของ
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ
เกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของกิจการและ
วิทยากรพิเศษอีกด้วย 

2 . มี ก ารสื บ ค้ น  รวบ รวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหา เพ่ือการ
แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย
วิจารณ ญาณ อย่ างเป็ น
ระบบ 

 
 
 
 

ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเน้นการกระตุ้นความคิดนักศึกษาโดย
การให้ฝึกปฏิบัติ ค้นคว้าจัดท ารายงาน ทั้งประเภทงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้การสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
ตลอดจนสรุปผลและน าเสนอผลการศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษานักศึกษา
ต้องท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร 
โดยอยู่ ใน กระบวนวิช า 368798 (การค้ น คว้ า อิ สระ ) ห รือ  368799 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท) ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา
ตลอดหลักสูตร เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้ค าตอบอย่างเป็นระบบ 
โดยเริ่มตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
เกิดข้ึน คิดหาทางแก้ปัญหาด้วยวิเคราะห์ต่างๆ หลังจากวิเคราะห์แล้วจึงท าการ
สรุปผลการศึกษา นอกจากนี้ยังก าหนดให้นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานที่
สามารถสืบค้นได้ก่อนส าเร็จการศึกษา  

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและ ผู้สอนได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
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จรรยาบรรณในวิชาชีพ วิชาชีพเข้าไปในกระบวนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในวิชาสัมมนาที่ต้องมีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและนักศึกษา พร้อมทั้งการ
น าเสนอผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
มีการน าเสนอยกตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ในวงการธุรกิจเกษตรและธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการหยิบยกกรณีเรื่องราว 
ข่าวสาร ในปัจจุบัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งสอดแทรกการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้กับนักศึกษา 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน อาจารย์ หรือวิทยากร ประเมินจากการท าวิทยานิพนธ์ 

วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการ
สอบถาม หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน หรือค าตอบจากแบบฝึกหัด หรือ ข้อสอบ รายวิชาต่างๆ 

2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
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2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

การเรียนการสอนภาคบรรยายในรายวิชาต่างๆมีการเน้นในส่วนของ หลักการทฤษฎีที่ส าคัญๆ
ด้านธุรกิจเกษตรที่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ และวิชาชีพด้านธุรกิจเกษตร และการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรบรรยายพิเศษจะช่วยสร้างเสริมความรู้แนวคิด หลักการบริหารจัดการจริงใน
สังคมปัจจุบัน จะช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้และความคิดในด้านวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจเกษตร 
ตลอดจนในการท าการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษา ค้นคว้า
และวิจัย ข้อมูลในอดีตที่จะท าให้ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีต แล้วจึงใช้วิจารณญาณ
บวกกับความรู้ ทักษะ บูรณาการความคิด ทฤษฎี เครื่องมือต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์วิจัยได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

การวัดความรู้โดยการใช้ข้อสอบ ทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนสอบปลายภาคเรียน 
การน าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าการจัดท ากรณีศึกษา การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าอิสระ 
และการสอบประมวลความรู้ 

 2.3 ทักษะทางปัญญา    
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะการคิด ในประเด็นต่างๆระหว่างการเรียนในชั้นเรียน หรือการ

จ าลองสถานการณ์ให้นักศึกษาฝึกการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และก าหนดให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าอิสระเพ่ือรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล ความรู้ 
และบูรณาการความคิด วางแผน การด าเนินงานวิจัยของตนเอง 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
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 การประเมิ นทั กษะโดยการใช้ ข้ อสอบ  ห รือการสอบถามระหว่ างการอภิ ป ราย 
ในชั้นเรียน จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่มจากใช้กรณีศึกษาและการ
น าเสนองานและความคิดเห็นในชั้นเรียน การท าวิทยานิพนธ์และการท าการค้นคว้าแบบอิสระ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 

รับผิดชอบ   
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล ทั้ งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

และความสามารถในการรับผิดชอบ โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้มีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยที่นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการจัดท าโครงการสัมมนาทางด้านธุรกิจเกษตรประจ าทุกปี เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีม การวางแผนการ
ด าเนินงาน การคิดรูปแบบการด าเนินงาน ซึ่งทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดงานสัมมนาให้เกิดขึ้น 
และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะเป็นการฝึกการเป็นผู้น าของบุคคลไปในตัว ฝึกการแก้ไขปัญหา การรับฟัง
ความคิดของเพ่ือร่วมงาน 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ  

 ป ระ เมิ น ผล โดยก าร ใช้ แบ บ ป ระ เมิ น ผ ล  จ าก ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค รงก ารสั ม ม น า  แล ะ 
แบบประเมินผลจากเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน หรือการประเมินจากผลส าเร็จของการจัดกิจกรรม หรือการ
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 
         สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ใช้สถิติเพ่ือการวิจัย ฝึกการแก้ไขปัญหาจาก
กรณีศึกษา หรือจากโจทย์สถานการณ์จ าลอง ตลอดจนการท าการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจะต้องถ่ายทอดและ
สื่อสารผ่านตัวอักษร และตัวเลข ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ข้อมูลทางสถิติการ
วิเคราะห์ทางสถิติ เครื่องมือการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่างๆ ในการเขียนเล่มรายงานการค้นคว้า
แบบอิสระ ภายใต้ความดูแลควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การประเมินทักษะโดยการใช้ข้อสอบ หรือการประเมินผลการทดสอบจากกรณีศึกษาหรือ 

ป ร ะ เมิ น ผ ล จ าก ก า รน า เส น อ ร าย ง าน  ก า รท า วิ ท ย านิ พ น ธ์ แ ล ะก า รท า ก า รค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
 

รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                   
368702 วิธีเชิงปริมาณประยกุต์ส าหรับผู้จัดการ                   
368703 การจัดการองค์การธุรกจิเกษตร                  
368704 การวิจยัธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร                  
368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน                  
368712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธธ์ุรกิจเกษตร                  
368720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร                   
368721 การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ                  
368730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร                  
368740 การจัดการระบบข้อมูลเพือ่ธุรกจิเกษตร                   
368741 การวิเคราะหแ์ละการจัดการความเส่ียงในธุรกิจเกษตร                  
368750 การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร                  
368751 จัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกจิเกษตร                  
368769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร                  
368779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร                  
368789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร                  
368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ                  
368798 การค้นคว้าอิสระ                  

 

http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM701_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM702_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM703_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM711_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM712_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM720_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM730_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM740_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM741_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM751_Thai.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM769_Thai_Eng.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM779_Thai_Eng.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM789_Thai_Eng.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM790_Thai_Eng.pdf
http://www.agribizcmu.com/info/SyllaThai/ABM798_799_Thai_Eng.pdf
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368799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท                  

 ความรบัผิดชอบหลัก                    ความรบัผิดชอบรอง 

29 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้    
1. คุณธรรม จริยธรรม         

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแกป้ัญหา
ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

 

หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (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 าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
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   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ             

 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาธุรกิจเกษตร นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา ก.ธก. 
790 (368790)  ก.ธก. 798 (368798) และ ก.ธก. 799 (368799) 
 
 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ. 3 และทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวน
วิชา โดยมีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ท าการ
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความรู้และด้าน
ทักษะทางปัญญา ท าการประเมินผลจากการสังเกตการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียน การน าเสนองานที่ได้
ศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ท าการประเมินผลจากการท างานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมายและการน าเสนองานที่ได้ศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและให้วิเคราะห์
ทางสถิติวิเคราะห์ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลภายหลังจบการศึกษา โดยจะสอบถามในช่วงบัณฑิตลงทะเบียน

เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรตลอดจนการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้จริงกับการท างาน 

- ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
โดยใช้แบบสอบถามประเมินผล ซึ่งจะท าการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ 

หรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเกษตร เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ของบัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตร ตลอดจนผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงกับการท างาน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
เผยแพร่ เป็ นบทความฉบับ เต็ม  (Full Paper) ใน เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มี
นักศึกษาเป็นชื่อแรก  

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 
 
 หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 

1. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ    

ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าอิสระ 
6. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรอืแหล่งเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ               
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   
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(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน             
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี

ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา 
  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)   
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ
รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็น



37 
 

 

บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  
 
 
 
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)  
ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย ์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

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

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพ่ือช่วยเหลือ                  
ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้ เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     
 หลักสูตร แบบ 2 และ แบบ 3 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี
การศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และ
มีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x 

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

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 
วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  

x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

N/A N/A N/A 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0   x 

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

 

 

 

 

หมวดที ่8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
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 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

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

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

ก.ธก. 701 (368701) : เศรษฐศาสตร์การจัดการ                                          3(3-0-6) 
 Managerial Economics     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
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 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การจัดการ และการประยุกต์ทางธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์และ
พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการผลิต ทฤษฎีต้นทุนและการวัด ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โครงสร้าง
การตลาด การท าก าไร การก าหนดราคาและผลการด าเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจเกษตร  
และบทบาทของรัฐบาลในการสร้างและการแจกจ่ายความมั่งคั่งให้แก่สังคม    
 Concepts of managerial economics and applications in agribusiness; analysis of 
demand and consumer behavior; production process; cost theory and measurement; risk and 
uncertainty; market structure; profitability; pricing decision and economic performance of 
agribusiness; and role of government in wealth creation and distribution 
 
ก.ธก.702 (368702) : วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ    3(3-0-6) 
 Applied Quantitative Methods for Managers 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดของการวิจัยธุรกิจ กระบวนการและการออกแบบวิจัยเพ่ือการตัดสินใจ ชนิดของข้อมูลและ
กระบวนการท าปริมาณวิเคราะห์ เทคนิคสมการถดถอยและการประยุกต์ เทคนิคการวิเคราะห์ ANOVA และ
การประยุกต์ใช้วิธีวิเคระห์หลายตัวแปรขั้นสูง การพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา และวิธีดุลพินิจวิธีทาง
คณิตศาสตร์ จุดเน้นของวิชาคือการประยุกต์ใช้เครื่องมือส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 Concepts of business research; research process and design in decision making, data 
types and process to quantitative analysis; regression techniques and applications, 
techniques of ANOVA and advanced multivariate analysis and application; forecasting with 
time series and judgmental methods; mathematical methods; focus is on application of tools 
to decision facing the agribusiness managers   
  
ก.ธก.703 (368703) : การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร         3(3-0-6) 
 Management of Agribusiness Organization 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ประเด็นทางทสฤษฎีพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมบุคลากรในหน่วยงานในเชิงทฤษฎีและเทคนิค 
เชิงปฏิบัติพร้อมตัวอย่าง ในการจัดการบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มเพ่ือให้บรรจุเป้ าหมายของหน่วยงาน
ตลอดจนการออกแบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 Theoretical issues in organizational behavior; theories and practical examples on 
managing individual and groups to achieve desired goals; organization design; organization 
change and development; technique of human resource management 
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ก.ธก.704 (368704) : การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร   3(3-0-6) 
 Agribusiness Research and Creative Planning 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 กระบวนการวิจัยเพ่ือการวางแผนธุรกิจเกษตรรวมถึงการออกแบบการวิจัย  การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลและการตีความหมาย วิจัยสถานการณ์ธุรกิจด้วย แนวคิดการออกแบบเพ่ือผลลัพธ์ เพื่อได้มาซึ่งแผนธุรกิจ
เกษตรที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม 
 Procedure of research for agribusiness planning including research design, data 
acquisition, data analyses and interpretation; research on agribusiness situation using solution 
based approach for creative business plans augmented with innovation 
 
ก.ธก.711 (368711) : การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน     3(3-0-6) 
 Community and Small Agribusiness Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 การศึกษาธรรมชาติของการลงทุนและธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
เพ่ือหาโอกาสของการลงทุน  การท าแผนธุรกิจ  หน้าที่ในเชิงการจัดการของธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก เช่น 
การตลาด  การผลิต  การเงิน การจัดการบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกฎหมาย การศึกษากรณีศึกษา
ธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก 
 A study of the nature of entrepreneurship and small agribusiness. Analysis of business 
environment to identify investment opportunity; preparation of business plan. Management 
functions of small agribusiness in the areas of marketing, production, finance, personnel 
management. Social and legal environment consideration.  Small agribusiness case studies 
 
ก.ธก. 712 (368712) : นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร     3(3-0-6) 
 Agribusiness Policy and Strategic Planning 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ทฤษฎีและกลยุทธ์ในทางปฏิบัติในการรวมหน้าที่ต่าง ๆ ในระดับฟาร์มและระดับอ่ืนของธุรกิจเกษตร 
ส ารวจสภาวะแวดล้อมภายใต้การจัดการงานในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการตัดสินใจ โดยเน้นสภาวะแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ภายในเพ่ือสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ  กลยุทธ์การจัดตั้ง ก าหนดเป้าหมายควบคุมและปฏิบัติ
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ตลอดจนการประเมินปฏิสัมพันธ์ของธุรกิจกับผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้บริโภคและผู้แข่งขันภายใต้สภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 Theory and practical strategies for integration of the functional areas at the farm and 
other levels of agribusiness; Investigation  of environments  for decision making in advance 
management context  with a focus  on internal environment and  analyses to identify 
opportunities for business growth. Formulation of strategic goals, control and  
implementation evaluation of interaction between firms and its raw material suppliers, 
customers, competitors under pertinent social-economic environment 
 
ก.ธก 720 (368720) : การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร            3(3-0-6) 
 Marketing Management in Agribusiness 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :      ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ระบบสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการค้า และกฎระเบียบต่างๆแนวคิดการ
จัดการด้ านการตลาด  การประยุกต์ แนวคิดและเครื่องมือ ในการวิ เคราะห์ ธุ รกิ จ  อุตสาหกรรม  
รายสาขาและคู่แข่ง พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ซื้อระดับองค์การ ศักยภาพการตลาดและการพยากรณ์ตลาด กล
ยุทธ์การตลาดในด้านต่าง ๆ ส าหรับธุรกิจเกษตร สอนโดยอาศัยกรณีศึกษาร่วมสมัย 
 Agricultural commodity and food system, situations of trade and regulations; and 
management concepts of marketing; applications of concept and tools for analyses of 
industry and competitor, organizational buyer and consumer behavior, market potential and 
forecasting; marketing strategies in agribusiness; contemporary cases 

ก.ธก. 721 (368721) การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Agribusiness Marketing and Export Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดของการตลาดระหว่างประเทศและการส่งออก สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่างประเทศการ
จัดการการตลาดของธุรกิจเกษตรในตลาดโลก เน้นหนักเรื่องกลยุทธ์และการวางแผนการส่งออกในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขายและการจัดจ าหน่าย เทคนิคทางการเงินและการต่อรอง 
 Concept of international marketing and export; international market environment; 
marketing management of an agribusiness enterprise in a global marketplace; emphasizing on 
export  strategies and planning on product, price, promotion and distribution; financial and 
negotiation techniques 



45 
 

 

 
ก.ธก. 730 (368730) : การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร        3(3-0-6) 
 Financial Management for Agribusiness 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ข้อมูลทางบัญชีส าหรับการตัดสิน ใจเชิ งการจัดการ เครื่องมือส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูล  
ทางการเงินและการบัญชี การจัดเตรียมงบกระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงินส าหรับธุรกิจทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดย่อมและสหกรณ์ และการประเมินผลการใช้ สินเชื่อตลาดการเงิน
และสถาบันการเงิน  
 Accounting information for managerial decision making; tools for analyzing financial 
and accounting information; preparing the statement of cash flows; short and long term 
financial planning and control for agribusiness; special attention given to small businesses 
and cooperatives; evaluation of using credit; financial market and institutions 
 
ก.ธก. 740 (368740) : การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 
 Information System Management for Agribusiness 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายกระบวนวิชา 
 แนวคิดการจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารธุรกิจเกษตร ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การประมวลผลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดการธุรกิจเกษตร การจัดการข้อมูลในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และจริยธรรมในการใช้ข้อมูลในการบริหารธุรกิจเกษตร 
 Concepts of management information system in agribusiness, management computer 
system for management in agribusiness, database system for agribusiness management, 
information systems management in e-commerce and ethical in using information in 
agribusiness management 
 
ก.ธก. 741 (368741) : การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
 Agribusiness Risk Analysis and Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :    ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะของกระบวนวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  การระบุความเสี่ยง  การประเมินผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ การวางแผนการรับมือกับความเสี่ ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง  
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ความเสี่ยงทางธุรกิจ  ความเสี่ยงด้านการตลาดและการด าเนินงาน  ความเสี่ยงในภาคเกษตรและการจัดการ
ความเสี่ยง  ตลาดตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยงในตลาดสินค้าเกษตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร 
 Introduction to risk management, identifying risk, assessing the impacts of business 
risk events, planning to handle risk, monitoring and controlling risks, business risk, market and 
operational risk, agricultural risks and risk Management, commodity derives markets and risk 
management in agricultural markets, case studies of risk management in agribusiness 

ก.ธก. 750 (368750) : การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร   3(3-0-6) 
 Production and Marketing Management in food Business 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 แนวคิดการจัดการการผลิตและการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ิมมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตขององค์กรควบคุมการผลิตอาหาร การวิเคราะห์ปัญหาของระบบการผลิตและ
การตลาดในธุรกิจอาหารของไทยและประเทศคู่แข่ง การใช้นวัตกรรมในสินค้าอาหารเพ่ือสร้างมูลค่าในธุรกิจ
อาหาร 
 Production and marketing management concepts applicable for value creation and value 
added in food and food products; enforcement of production standard for food in agribusiness. 
Problems analysis in food business in Thailand and competing countries. Using innovation for value 
creation in food business 

ก.ธก 751 (368751) : การจัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 
 Logistics Management for Agribusiness 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :    ไม่มี 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดของระบบลูกโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์ เช่น การจัดการกับค าสั่งซื้อ การบริการลูกค้า การ
บรรจุหี บห่ อ  การจัดเก็บวัตถุ ดิ บและการแจกจ่ าย การจั ดการคลั งสิ นค้ า ฯลฯ รวมทั้ งการปรับโครงสร้ าง 
ระบบโลจิสติกส์และการควบคุมระบบโลจิสติกส์ 
 Concept of the supply – chain, logistics system e.g. order processing, customer 
service, packaging, material handling and distribution, inventory management; reengineering 
logistics system and logistics system controls 

ก.ธก 769 (368769) : หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 1 1(1-0-2) 
 Selected Topics in Agribusiness Management 1  
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 (Topics to be announced) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่อนก่อน :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 หัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ท่ีน่าสนใจทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
 Current topics of interests in agribusiness management 

ก.ธก 779 (368779) : หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 2   2(2-0-4) 
  (หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า) 
  Selected Topics in Agribusiness  Management 2    
   (Topics to be announced) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายกระบวนวิชา  
 หัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ท่ีน่าสนใจทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
 Current topics of interests in agribusiness management 
 
 
ก.ธก 789 (368789) : หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3 3(3-0-6) 
         (หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า) 
  Selected Topics in Agribusiness  Management 3         
  (Topics to be announced) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 หัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ท่ีน่าสนใจทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
 Current topics of interests in agribusiness management 
 
ก.ธก 790 (368790) : การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 1(1-0-0) 
  International Agribusiness Experience Enhancement 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ศึกษาดู งานเกี่ ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตรในต่างประเทศตั้ งแต่กระบวนการผลิตจนถึง  
การบริโภคและการส่งออกทั้งที่เป็นธุรกิจในส่วนของรัฐ เอกชนและสหกรณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษาและวิจัยทางธุรกิจเกษตร 
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 Educational excursion to foreign countries emphasizing on business management of 
agribusiness in all aspects covering production to consumption and export of both 
government and private enterprises including cooperatives; visiting government agencies, 
educational and research institutes 
 
ก.ธก 798 (368798) : การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ 
                                      อนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ 
 
ก.ธก 799 (368799) : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หนว่ยกิต 
  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ 
                                      อนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ์ 
       งานวิจัย 
  ระดับชาติ 
   บทความในการประชุมวิชาการ 
1. บุญสิตา  เกษมณี และ พัฒนา เจียรวิริยะพันธุ์. 2560. “การจัดการโลจิสติกส์ของโครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้ง
ที่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560. คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 592-604 

  หนังสือ 
1. พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. 2557. พิมพ์ครั้งที่ 1 การจัดการธุรกิจเกษตร. เชียงใหม่. สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จ ากัด. 

ISBN : 978-616-361-342-4  
2. พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. 2557. พิมพ์ครั้งที่ 1 การตลาดสินค้าเกษตร. เชียงใหม่. สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จ ากัด.

ISBN : 978-616-361-341-7 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 
   งานวิจัย 
  ระดับนานาชาติ 
  วารสาร 
1. Chaovanapoonphol, Y., B. Sungklorn. 2017. “Rubber Market Integration in Thailand: 

Copulas Approach” Proceeding of the Tenth Asia-Pacific Conference on Global  
Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP 17 Hong Kong Conference): 1-
10. 

2. Wiboonpongse, A., Y. Chaovanapoonphol and G. E. Battese. 2013.  “A quantile regression 
analysis of price transmission in Thai rice markets.”  Advances in Intelligent Systems 
and Computing. 200(AISC): 295-305. 

   ระดับชาติ 
   บทความในการประชุมวิชาการ 
1. ศันสนีย์ ศรีวิชัย อารี วิบูลพงศ์ และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2557. “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ผลผลิตต่ า: กรณีจังหวัดพะเยา.” ใน: กมล  งามสมสุข และ 
น้ าเพชร วินิจฉัยกุล บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. หน้า 25-35. 



52 
 

 

2. นุชจรี ปิมปาอุด เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ อารี วิบูลพงศ์  .2557 . “ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าว
ของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย.” ใน: กมล  งามสมสุข และ น้ าเพชร วินิจฉัยกุล 
บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์
การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่  3 วันที่  18 กรกฏาคม 2557. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , 
เชียงใหม่. หน้า 99-108 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก 
งานวิจัย 

ระดับนานาชาติ 

1. Tapingkae, W., K. Panyachai, M. Yachai, and H. V. Doan. 2017. Effects of dietary red yeast 
(Sporidiobolus pararoseus) on production performance and egg quality of laying hens. 
J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. Version of Record online : 13 JUN 2017, DOI: 
10.1111/jpn.12751 

2. Doan, H.V., S. H. Hoseinifar, W. Tapingkae, C. Chitmanat, and S. Mekchay. 2017. Effects of 
Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune 
parameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia. (Oreochromis 
niloticus). Fish Shellfish Immunol. 67: 78-85. 

3. Doan, H.V., S. H. Hoseinifar, W. Tapingkae, and P. Khamtavee. 2017. The effects of dietary 
kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune parameters, 
resistance against Streptococcus agalactiae and growth performance in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus). Fish Shellfish Immunol. 62: 139-146 

4. Tapingkae, W., S. Pakdee, M. Yachai, and W. Visessanguan. 2016. Isolation and 
characterization of lipase producing bacteria for potential application in piglet feed. 
Anim. Nutr. Feed Techn. 16: 83-95. 

5. Tapingkae, W., P. Yindee, and T. Moonmanee. 2016. Effect of dietary red yeast 
(Sporidiobolus pararoseus) supplementation on small intestinal histomorphometry of 
laying hens. J. Anim. Plant Sci. 26(4):909-915 

6. Doan, H.V., W. Tapingkae, T. Moonmanee, and A. Seepai. 2016. Effects of low molecular 
sodium alginate on growth performance, immunity, and disease resistance of tilapia, 
Oreochromis niloticus. Fish Shellfish Immunol. 55: 186-194. 

7. Doan, H.V., S. H. Hoseinifar, W. Tapingkae, S. Tongsiri, and P. Khamtavee. 2016. Combined 
administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, 
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disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus). Fish Shellfish Immunol. 58: 678-685. 

ระดับชาติ  
1. อรณี  ศรีนวล, วรวิทย์  มณีพิทักษ์สันติ, สุทธิรา  พลเจริญ, ทิพรรณี  เสนะวงศ์, เสาวนีย์  อภิญญานุวัฒน์, 

วิโรจน์  แก้วเรือง, สมภพ  จงรวยทรัพย์, และ วรรณพร  ทะพิงค์แก. 2560. การประเมินคุณสมบัติ
การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของใบหม่อน เพ่ือเป็นวัตถุดิบทางเลือกใน
อาหารสัตว์น้ า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2): 1156-1161. 

2. วรรณพร  ทะพิงค์แก, กนกทิพย์  ปัญญาไชย, กัลยาณี  ศรีจันทร์, มงคล  ยะไชย. 2560. คุณสมบัติเชิง
หน้าที่ของกากถั่วเหลืองหมักโดยเชื้อ Bacillus subtilis PN76. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48(2): 
613-619. 

3. ภควัต  ยินดี ทศพล  มูลมณี มงคล  ยะไชย ประจิตต์  อุดหนุน และ วรรณพร  ทะพิงค์แก. 2559. ผลของ
การเสริมยีสต์แดง (Sporidioboluspararoseus) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และสัณฐานวิทยา
ของล าไส้เล็กในไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 182–188. 

4. ชัยวัฒน์  อาจิน มงคล  ยะไชย ธัญญา  ทะพิงค์แก ประจิตต์ อุดหนุน และ วรรณพร ทะพิงค์แก. 2559. ผล
ของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและจุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่
ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 647–653. 

5. พิมพร  ค าทวี วรรณพร  ทะพิงค์แก และ มงคล  ยะไชย. 2559. ผลของการเสริมไฟเตสที่ผลิตจากเชื้อ 
Bacillus subtilis PDS2-9 ต่อการย่อยได้ในหลอดทดลอง สมรรถภาพการเจริญเติบโต และสุขภาพ
ของลูกสุกรหลังหย่านม. วารสารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 713–719. 

6. กัลยาณี  ศรีจันทร์ วรรณพร  ทะพิงค์แก และ มงคล  ยะไชย. 2559. คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเยื่อหุ้มเมล็ด
กาแฟ และผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 735–742. 
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2. ภาวิณี ค าม่วง และ อารี วิบูลย์พงศ์. 2557. ผลของทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูป

ติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่. ใน: กมล  งามสมสุข และ น้ าเพชร 
วินิจฉัยกุล บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรมเชียงใหม่     
แกรนด์วิว, เชียงใหม่. หน้า 109-119 

3. นุชจรี ปิมปาอุด เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ อารี วิบูลพงศ์. 2557. ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าว
ของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย. ใน: กมล  งามสมสุข และ น้ าเพชร วินิจฉัยกุล 
บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์
การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, 
เชียงใหม่. หน้า 99-108 

4. ศันสนีย์ ศรีวิชัย อารี วิบูลพงศ์ และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2557. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ผลผลิตต่ า: กรณีจังหวัดพะเยา. ใน: กมล  งามสมสุข และ น้ า
เพชร วินิจฉัยกุล บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. หน้า 25-35. 
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7. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห์ 
      งานวิจัย 
  ระดับนานาชาติ   
  วารสาร 
1. Benchaphun Ekasingh , Prathanthip Kramol , Nuttamon Teerakul , and Pimpimon 

Kaewmanee. 2017. "Food Insecurity and Farmers’ Adaptation Among Highland 
Communities in Northern Thailand." Journal of Economics, Management and 
Agricultural Development  (JEMAD). 3(2): 75-91 

2. Sittisak, P. and B. Ekasingh. 2015.  “Tradeoffs between the economic, social and 
environmental objectives in optimal resource management in the Fang watershed, 
Chiang Mai province,Thailand.” Agriculture and Agricultural Science Procedia . 2015 
(5) : 38-45.  

3. Sturgeon, J.C., N.K. Menzies, Y. Fujita, Lagerqvist, D. Thomas, B. Ekasingh, L. Lebel, K. 
Phanvilay and S. Thongmanivong. 2013. "Enclosing Ethnic Minorities and Forests in the 
Golden Economic Quadrangle." Development and Change. 44: 53-79. 

  ระดับชาติ 
  วารสาร 
1. สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์ 2560. “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบฟาร์มที่ยั่งยืน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรที่มีการปลูกข้าวเป็นหลักในจังหวัดก าแพงเพชร”. 
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 34 (3) : 41-52 

2. พัชรินทร์ สุภาพันธ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2560. “การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ SCOR ของ
ผักสดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมใน จ.เชียงใหม่” วารสาร
ปาริชาต 30(1): 95-119. 

3. Supapunt, P. and B. Ekasingh. 2016.  “Indicators for supply chain management of 
vegetables with Good Agricultural Practice standard in Chiang Mai Province.”. Khon 
Kaen Agriculture Journal. 44 suppl 1(2016): 368-376 
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4. Sittisak, P. and B. Ekasingh. 2014. “Optimal Resource Management with Multiple Goals of 
Citrus-based Farming Systems at Farm and Watershed Levels, Chiang Mai Province.” 
Khon Kaen Agriculture Journal. 42 (2) : 15-24 

5. ศรเพชร ชาวัน จิรวรรณ กจิชัยเจริญ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2557. “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และ
การยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยใน จ .
เชียงใหม่.” วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 24(2): 205-225. 

   บทความในการประชุมวิชาการ 
1. เบญจพรรณ เอกะสิงห์   ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีระกุล  พิมพิมล แก้วมณี และ กฤษณี เจริญทรัพย์ .

2559 . “ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง” บทความในรายงานผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  หนา้ 275-279 . 

2. ดนุพันธ์ ซุกซอน  เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ.  2559. “การยอมรับมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ า ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ .”  บทความเสนอในการ
ประชุมวิชาการในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 
ประจ าปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. หน้า 96-104  

3. ปาจรีย์ มธุรสาทิส , จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2559. “ความเต็มใจจ่ายของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่.” ใน: 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7,  25-26 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ. หน้า 1418-1430. 

4. กรกนก คณะครุฑ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. “การประเมินมูลค่าการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร .” ใน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559. หน้า 635-642. 

5. ศุภักษร ทองใหญ่ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2557. “แผนการผลิตที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายในเขต
ลุ่มน้ ายวมตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.” ใน: กมล งามสมสุข และ น้ าเพชร วินิจฉัยกุล  บก. รายงาน
การประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร 
และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , เชียงใหม่. หน้า 
135-145. 

6. พัชรินทร์ สุภาพงษ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2557.  “การจัดการห่วงโซ่อุปทานผักสดที่ผ่านมาตรฐาน
การรับรองตามการผลิตทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมในจังหวัดเชียงใหม่.”  ใน: กมล  งามสมสุข และ 
น้ าเพชร วินิจฉัยกุล บก. รายงานการประชุมทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฏาคม 2557. โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. หน้า 45-65. 
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2. บทความทางวิชาการ 
  ระดับนานาชาติ 
1. Neef, A., B. Ekasingh, R. Friederichsen, N. Becu, M. Lippe, C. Sangkapitux, O. Frör, V. 

Punyawadee, I. Schad, P. M. Williams, P. Schreinemachers, D. Neubert, F. Heidhues, G. 
Cadisch, Nguyen The Dang, P. Gypmantasiri and V. Hoffmann. 2013. Participatory 
Approaches to Research and Development in the Southeast Asian Uplands:Potential 
and Challenges.  In H.L. Fröhlich, P. Schreinemachers, K.  Stahr and G. Clemens  (eds.), 
Sustainable Land Use and Rural Development in Southeast Asia: Innovations and 
Policies for Mountainous Areas.  Springer Environmental Science and Engineering. pp. 
321-365 

 

 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  
งานวิจัย 

  ระดับชาติ 
  วารสาร 
1. ศรเพชร ชาวัน, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2557. “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และ

การยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัด
เชียงใหม่.” วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. 24(2): 205-225. 

   บทความในการประชุมวิชาการ 
1. ดนุพันธ์ ซุกซอน, เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559.  “การยอมรับมาตรการอนุรักษ์

ดินและน้ าของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.” รายงานการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10, 13 พฤษภาคม 
2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. หน้า 96-104 

2. กรกนก คณะครุฑ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. “การประเมินมูลค่าการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร.” บทความ
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน. มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
นครปฐม. หน้า 635-642. 

3. ปาจรีย์ มธุรสาทิส , จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2559. “ความเต็มใจจ่ายของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยาน แห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่.” ใน: 
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การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7, 25-26 มีนาคม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 1418-1430. 

4. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ . 2559. “ศักยภาพทางการตลาดของพืชทางเลือกให้กับ
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน .”  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 วันที่ 5 กรกฎาคม 
2559  หน้า 90-103 

5. ดวงมณี พวกพล พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559 .“ความสามารถในการแข่งขันจากการ
ใช้ทรัพยากรในการผลิตน้ าตาลของประเทศไทย .” การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์
เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 วันที่ 5 กรกฎา 
2559 หน้า 207-221. 

6. ฑริกา นันทจันทร์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ . 2559. “พฤติกรรมการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจ
เกษตร ครั้งที่ 5 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หน้า 104-114 

 

 

 

9. อาจารย์ ดร.ประทานทิพย์  กระมล 
   งานวิจัย 
  ระดับนานาชาติ 
  วารสาร 
1. Benchaphun Ekasingh , Prathanthip Kramol , Nuttamon Teerakul , and Pimpimon 

Kaewmanee. 2017. "Food Insecurity and Farmers’ Adaptation Among Highland 
Communities in Northern Thailand." Journal of Economics, Management and 
Agricultural Development  (JEMAD). 3(2): 75-91 

2 .  Kramol, P., Villano, R., Kristiansen, P and E. Fleming. 2015. “Productivity differences 
between organic and other vegetable farming systems in northern Thailand.” 
Renewable Agriculture and Food Systems: 30 (02)154-169 

3. Kramol, P. 2015. “Benefit and challenging of organic and pesticide free farmers’ markets in 
Chiang Mai province.”  The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on Science  
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Technology  and  Innovation  for  Sustainable  Tropical  Agriculture  and  Food, June 
26, 2014 – June 27, 2014. 8p 

  ระดับชาติ 
  วารสาร 
1. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีรกุล และพิมพิมล แก้วมณี. 2559. “การศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง.” แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) (สวพส.). 544 หน้า. 

2. ประทานทิพย์ กระมล. 2557. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษใน
ตลาดเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่.”แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2: 227-234 

   บทความในการประชุมวิชาการ 
1. เบญจพรรณ เอกะสิงห์   ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีระกุล  พิมพิมล แก้วมณี และ กฤษณี เจริญทรัพย์.

2559 . “ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง” บทความในรายงานผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  หน้า 275-279 . 

2. เกรียงศักดิ์ ชุบทอง, ประทานทิพย์ กระมล และ กมล งามสมสุข. 2557. “ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการ
ผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์
เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3, วันที่ 18 
กรกฎาคม 2557: หน้า 3-12 

ต ารา 
1. ประทานทิพย์ กระมล. 2558. เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร (Economics of 

Agriculture, Resources and Food). เอกสารประกอบการสอน. 

10. อาจารย์ ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย 
   งานวิจัย 
  ระดับนานาชาติ 
  วารสาร 
1. Nattanin, U. and A. Wongchai. 2016. “The Operational Efficiency of Health Tourism 

Industries in Three Provinces of Northeastern Thailand.” International Information 
Institute. 19 (7(B)): 2839-2844.  

2. Wongchai, A. 2015. “Factors Affecting Farmland Sales in Rural Northern Thailand.” 
Advanced Science Letters 21(6): 2119-2123. 
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3. Areetrakul, P. and A. Wongchai. 2015. “Project Analysis of the Rubber Purchasing Center in 
Chiang Rai.” Applied Mechanics and Materials 799-800: 1445-1449.  

4. Nattanin,U., S. Y. Liao, and A. Wongchai. 2015. “The Technical Efficiency of Rice Husk 
Power Generation in Thailand: Comparing Data Envelopment Analysis and Stochastic 
Frontier Analysis.” Energy Procedia, 75: 2757-2763.  

5. Nattanin, U., A. Wongchai, and S. Nonthapot. 2015. “Performance Assessment and 
Optimization of Biomass Steam Turbine Power Plants by Data Envelopment Analysis.”  
International Journal of Energy Economics and Policy 5(3): 668-672.  

6. Nattanin, U. and A. Wongchai. 2014. “Operating Efficiency Analysis of Energy Industries in 
Taiwan.” Advanced Materials Research 869-870: 612-620.  

7. Huang, C. M., C. L. Tuan, and A. Wongchai. 2014. “Development Analysis of Leisure 
Agriculture – A Case Study of Longjing Tea Garden, Hangzhou, China.” APCBEE 
Procedia 8: 210-215. 

   บทความในการประชุมวิชาการ 
1. Wongchai, A. and Y. Darunee. 2014. “Empirical Innovation for Analyzing Factors Affecting 

Farmland Sales: A Case Study of Rural Northern Thailand.” Proceeding of the 10th 
National and International Symposium of Social Sciences Symposium. pp. 72-82.   

2. Darunee, Y. and A. Wongchai. 2013. “Trend of Thai Teacher Education in the Next Decade 
of the 21th Century: Teacher Professionality vs Student Learning Quality.” Proceeding 
of the 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching 
(ICET2013), pp.561-570. 

  ระดับชาติ 
  วารสาร 
1. อนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2560. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกชาในจังหวัดเชียงราย แก่นแกษตร 45 

)2560 ( ฉบับพิเศษ หน้า 567-572   

    

บทความในการประชุมวิชาการ 
1. Wongchai, T. and A. Wongchai. 2016. “Effects of Electronic Money towards Narrow Money 

Supply in the Monetary System of Thailand.” In Proceeding of the 10th National 
Conference of Economists. Chiang Mai, Thailand. pp. 157-166.   
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2. Ueasin, N. and A. Wongchai. 2016. “An Analysis of the Operational Efficiency of Thai 
Massage and Spa Industries in Three Provinces of Northeastern Thailand.” In 
Proceeding of the 10th  National Conference of Economists. Chiang Mai, Thailand. pp. 
254-268.  

3. Inpum, S., Y. Darunee, and A. Wongchai. 2014. “Effects of Electronic Money toward Narrow 
Money Supply in the Monetary System of Thailand (In Thai).” In Proceeding of 2014 
Management Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok. pp. 312-321.   

11. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  โชคถาวร 
    งานวิจัย 
  ระดับชาติ 
1 . Lee Tzong-Ru (Jiun-Shen), Kanchana Chokethaworn, Huang Man-Yu. 2015. “To Determine 

the Key Factors for CitiZens in Selecting a Clinic/Division in Thailand.” Part of the 
Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 622) : Causal Inference 
in Econometrics pp 243-254.  

2. สันติพงษ์ ศุภกิจเจริญ ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ และกาญจนา โชคถาวร. 2557. “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20(3) : 
115-123.  

3. ปิยะบุตร มกราพันธุ์ ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ และกาญจนา โชคถาวร. 2557. “การศึกษาการให้ความ
ช่วยเหลือจากรัฐภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาลนครสวรรค์. ” 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20(1) : 115-125. 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ 
    งานวิจัย 
  ระดับชาติ 
1. สันติพงษ์ ศุภกิจเจริญ ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ และกาญจนา โชคถาวร. 2557. “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ

การปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20(3) : 
115-123.  

2. ปิยะบุตร มกราพันธุ์ ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ และกาญจนา โชคถาวร. 2557. “การศึกษาการให้ความ
ช่วยเหลือจากรัฐภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาลนครสวรรค์. ” 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20(1) : 115-125. 

3. ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์. 2556. “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการลุ่มน้ าสาขาแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่.” เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 133 แผ่น 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก2 
หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา       ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                 12 หน่วยกิต  
 
 
 
 
         368701 ก.ธก.701  เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการ   
                                  ด าเนินงานธุรกิจเกษตร                         3 หน่วยกิต   
 
         368702 ก.ธก.702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ        3 หน่วยกิต                                      
         368703 ก.ธก.703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                3 หน่วยกิต    
                                        
         368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน   
                                  ธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ                     3 หน่วยกิต 
 
         - ไม่มี - 
 
 
 

 
หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา       ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                 18 หน่วยกิต  
 
 
 
 
      368701 ก.ธก.701  เศรษฐศาสตร์การจัดการ                       3 หน่วยกิต  
        
                
 
               - เหมือนเดิม  
 
       368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน   
                               ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร                     3 หน่วยกิต 
 
 
        368720 ก.ธก.720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร        3 หน่วยกิต 
        368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร     3 หน่วยกิต   
 

 
 
 
 
- เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนวิชาท่ีจ าเป็น

ในการจัดการธุรกิจอย่างครบถ้วน จึงปรับ
กระบวนวิชา 368720 และ 368730 จาก
กระบวนวิชเลือกเป็นกระบวนวิชาบังคับ 

 
- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพื่อให้นักศึกษาค านึงถึง

คุณ ธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
รวมถึงการสื่อสารท่ีดียี่งขึ้น 

 
 
 
- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพื่อให้มีความรู้ครบถ้วนใน

ศาสตร์ของธุรกิจเกษตรในการประยุกต์ใช้
ทฤษฎี 

 
- เพื่อให้มีความรู้ครบถ้วนในศาสตร์ของธุรกิจ

เกษตรในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
 

 
61 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 
 
 
 
 
        1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
         368710 ก.ธก.710  การพัฒนาความช านาญ 
                                  ในการจัดการและภาวะผู้น า                   3 หน่วยกิต   
 
         368711 ก.ธก.711   การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก 
                                  และธุรกิจชุมชน                                 3 หน่วยกิต   
         368712 ก.ธก.712  นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
                                  ธุรกิจเกษตร                                      3 หน่วยกิต 
 
         368720 ก.ธก.720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร           3 หน่วยกิต 
 
         368721 ก.ธก.721  การจัดการการตลาดและการส่งออก 
                                  ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ               3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
        1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
              - ตัดออก 
 
 
 
 
              - เหมือนเดิม             
 
 
              - ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาบังคับ 
 
             - เหมือนเดิม 
 

  
 
 
 
- เน่ืองจากได้ก าหนดวิชาท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจ

แล้วในกระบวนวิชาบังคับ จึงเปิดโอกาสให้เลือก
กระบวนวิชาท่ีสอดคล้องกับช่วงเวลาแล้ว..และ
เปิดกระบวนวิชาในหัวข้อเลือกสรรเพื่อความ
ยืดหยุ่นให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อตาม
ความสนใจและอีกท้ังยังก าหนดให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร 

 
- เน่ืองจากเน้ือหากระบวนวิชามีความซ้ าซ้อนกับ

กระบวนวิชา 368711 หลักสูตรฯ จึงพิจารณา
ตัดออก 

 
 
 
 
 
- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้มีความรู้ครบถ้วนในศาสตร์

ของธุรกิจเกษตรในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 
         368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร        3 หน่วยกิต 
 
         368740 ก.ธก.740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร       3 หน่วยกิต   
 
         368741 ก.ธก.741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง 
                                 ในธุรกิจเกษตร                                    3 หน่วยกิต   
 
 
         368750 ก.ธก.750 การจัดการการผลิตในธุรกิจอาหารสุขภาพ    3 หน่วยกิต 
 
 
         368751 ก.ธก.751 จัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร         3 หน่วยกิต 
 
         368769 ก.ธก.769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร1  1 หน่วยกิต 
         368779 ก.ธก.779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร2  2 หน่วยกิต   
         368789 ก.ธก.789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร3  3 หน่วยกิต 
         368790 ก.ธก.790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร  
                                 ระหว่างประเทศ                                   1 หน่วยกิต 
   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)           ไม่เกิน         3 หน่วยกิต 
        1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ        ไม่มี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)                    ไม่เกิน        3 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในคณะเกษตรศาสตร์ และนอกคณะ
เกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ปรึกษา 
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่มี  

              - ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาบังคับ 
 
       368740 ก.ธก.740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร    3 หน่วยกิต   
 
       368741 ก.ธก.741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง 
                               ในธุรกิจเกษตร                                 3 หน่วยกิต   
 
 
       368750 ก.ธก. 750 การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร             
                                                                                 3 หน่วยกิต 
 
       368751 ก.ธก.751 จัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร     3 หน่วยกิต 
 
 
 
                - เหมือนเดิม  
 
 
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)              ไม่มี 
        1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ        ไม่มี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)                    ไม่มี  
 
 
                 - เหมือนเดิม 

- เพื่อให้มีความรู้ครบถ้วนในศาสตร์ของธุรกิจ
เกษตรในการประยุกต์ใช้ทฤษฎ ี
- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้มีความทันสมัยกับสภาวะ

ปัจจุบันในการบริหารธุรกิจ 
- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้ครอบคลุมการวิเคราะห์

และการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของการ
ประกอบธุรกิจ 
 

- ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาเพื่อเป็นการเปิดกว้าง
ส าหรับการจัดการการผลิตในธุรกิจอาหาร และ
มีเน้ือหามีความทันสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสอน
และการวัดผลมากขึ้น และชื่อกระบวนวิชาใน
ค าว่า “ลอจิสติกส์” เป็น “โลจิสติกส์” เพื่อให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559 

 
 
- เน่ืองจากต้องการคงท่ีหน่วยกิตรวม 39 หน่วย

กิต แต่ได้มีการปรับโครงสร้างท่ีเพิ่มวิชาบังคับให้
มีความครบถ้วนโดยเพิ่มจาก 12 หน่วยกิตเป็น 
18 หน่วยกิต จึงตัดกระบวนวิชานอกสาขาวิชา
เฉพาะออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 
 
ข. วิทยานิพนธ์ 
             368799 ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์                                   12 หน่วยกิต 
 
ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1) การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนา
ทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                                
 
 
                      
 
             2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) โดย
ผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถค้นหา หรือ
ตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่ งพิมพ์  หรือสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  หรือมีการจด 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
             3)  ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม ส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 
แผน ข 
หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 
ข. ปริญญานิพนธ์ 
             368799 ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                 12 หน่วยกิต 
 
   ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
                - เหมือนเดิม     
 
 
 
 
 
 
                2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ
เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full 
Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ี
เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
                
               - เหมือนเดิม     
 
 
 
แผน ข 
หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 
 
- เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับท่ี 37/2559 เรื่อง 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพ นธ์  แ ละป ระก าศขอ งบัณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับท่ี 45/2560 เรื่อง
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 
 
 
 
- เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนวิชาท่ีจ าเป็น

ในการจัดการธุรกิจอย่างครบถ้วน จึงปรับ

63 



16 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา       ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  
   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  
        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                 12 หน่วยกิต  
 
 
 
 
         368701 ก.ธก.701  เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการ   
                                  ด าเนินงานธุรกิจเกษตร                         3 หน่วยกิต 
 
   
         368702 ก.ธก.702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์ส าหรับผู้จัดการ        3 หน่วยกิต 
         368703 ก.ธก.703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                3 หน่วยกิต 
 
 
 
         368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน   
                                 ธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ                      3 หน่วยกิต 
 
 

- ไม่มี -    
 
 
 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา       ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  
   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  
        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                  18 หน่วยกิต  
 
 
 
 
       368701 ก.ธก.701  เศรษฐศาสตร์การจัดการ                     3 หน่วยกิต 
 
 
 
               - เหมือนเดิม 
 
 
 
 
        368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผน   
                                ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร                   3 หน่วยกิต 
 
 
        368720 ก.ธก.720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร        3 หน่วยกิต 
        368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร     3 หน่วยกิต   
 
 

กระบวนวิชา 368720 และ 368730 จาก
กระบวนวิชาเลือกเป็นกระบวนวิชาบังคับ 

 
 
 
 
 
- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้นักศึกษาค านึงถึงคุณธรรม

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
สื่อสารท่ีดียี่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
- ปรับชื่อกระบวนวิชาเพื่อความถูกต้องและให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเน้ือหากระบวน
วิชา เพื่อให้มีการใช้นวัตกรรมในการคิดและ
วิเคราะห์ 

- เพื่อให้มีความรู้ครบถ้วนในศาสตร์ของธุรกิจ
เกษตรในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 
1.2.1 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
        368710 ก.ธก.710  การพัฒนาความช านาญ 
                                  ในการจัดการและภาวะผู้น า                   3 หน่วยกิต   
        368711 ก.ธก.711   การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก 
                                 และธุรกิจชุมชน                                  3 หน่วยกิต   
       368712 ก.ธก.712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
                               ธุรกิจเกษตร                                         3 หน่วยกิต 
       368720 ก.ธก.720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร             3 หน่วยกิต 
 
       368721 ก.ธก.721  การจัดการการตลาดและการส่งออก 
                                ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ                 3 หน่วยกิต 
 
 
       368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร          3 หน่วยกิต 
 
       368740 ก.ธก.740  การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร       3 หน่วยกิต   
 

1.2.1 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
              - ตัดออก 
 
 
               - เหมือนเดิม  
 
 
              - ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาบังคับ 
 
              - เหมือนเดิม 
 
 
 
              - ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาบังคับ 
 
       368740 ก.ธก.740  การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร   3 หน่วยกิต 
 

- เน่ืองจากได้ก าหนดวิชาท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจ
แล้วในกระบวนวิชาบังคับ จึงเปิดโอกาสให้เลือก
กระบวนวิชาท่ีสอดคล้องกับช่วงเวลาแล้ว..และ
เปิดกระบวนวิชาในหัวข้อเลือกสรรเพื่อความ
ยืดหยุ่นให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อตาม
ความสนใจและอีกท้ังยังก าหนดให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร 

 
- เน่ืองจากเน้ือหากระบวนวิชามีความซ้ าซ้อนกับ

กระบวนวิชา 368711 หลักสูตรฯ จึงพิจารณา
ตัดออก 

 
 
 
- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้มีความรู้ครบถ้วนในศาสตร์

ของธุรกิจเกษตรในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
 
 
 
 
- เพื่อให้มีความรู้ครบถ้วนในศาสตร์ของธุรกิจ

เกษตรในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้มีความทันสมัยกับสภาวะ

ปัจจุบันในการบริหารธุรกิจ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 
       368741 ก.ธก.741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง 
                               ในธุรกิจเกษตร                                      3 หน่วยกิต   
 
       368750 ก.ธก.750 การจัดการการผลิตในธุรกิจอาหารสุขภาพ      3 หน่วยกิต    
                                
       368751 ก.ธก.751 จัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร          3 หน่วยกิต   
 
       368769 ก.ธก.769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร1   1 หน่วยกิต 
       368779 ก.ธก.779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร2   2 หน่วยกิต   
       368789 ก.ธก.789 หัวขอ้เลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร3   3 หน่วยกิต 
       368790 ก.ธก.790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร  
                               ระหว่างประเทศ                                   1 หน่วยกิต 
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)                   ไมเ่กิน   3 หน่วยกิต 
     1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ                          ไม่มี  
     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)                         ไม่เกิน   3 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในคณะเกษตรศาสตร์ และนอกคณะ
เกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ปรึกษา 
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง           ไม่มี  
   ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 
             368798 ก.ธก.798 การค้นคว้าแบบอิสระ                        6 หน่วยกิต 
 
   ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 
            2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา    - ไม่มี   

       368741 ก.ธก.741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง 
                             ในธุรกิจเกษตร                                   3 หน่วยกิต   
         
       368750 ก.ธก.750 การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร  
                                                                                 3 หน่วยกิต 
       368751 ก.ธก.751 จัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร     3 หน่วยกิต 
        
                 
 
                 - เหมือนเดิม 
 
 
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)                   ไม่มี 
     1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ                          ไม่มี  
     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)                         ไม่มี  
 
 
                 - เหมือนเดิม 
ข. ปริญญานิพนธ์ 
             368798 ก.ธก.798 การค้นคว้าอิสระ                       6 หน่วยกิต 
 
                - เหมือนเดิม 
   
 

- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้ครอบคลุมการวิเคราะห์
และการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของการ
ประกอบธุรกิจ 

- ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาเพื่อเป็นการเปิดกว้าง
ส าหรับการจัดการการผลิตในธุรกิจเกษตร 

- ปรับปรุงวิชาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสอน
และการวัดผลมากขึ้น และชื่อกระบวนวิชาใน
ค าว่า “ลอจิสติกส์” เป็น “โลจิสติกส์” เพื่อให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559 

 
 
- เน่ืองจากต้องการคงท่ีหน่วยกิตรวม 39 หน่วย

กิต แต่ได้มีการปรับโครงสร้างท่ีเพิ่มวิชาบังคับให้
มีความครบถ้วนโดยเพิ่มจาก 12 หน่วยกิตเป็น 
18 หน่วยกิต จึงตัดกระบวนวิชานอกสาขาวิชา
เฉพาะออก 

 
 
- เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 
   ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
            - ไม่มี – 
 
 
 
 
   จ. การสอบประมวลความรู้ 
             ผ่านการสอบประมวลความรู้  (comprehensive examination) โดย
นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
           ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นท่ี
สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
 
               - เหมือนเดิม  
 

- เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่  ฉบับ ท่ี  37/2559      
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน
ปริญญานิพนธ์ 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 

 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงานธุรกิจเกษตร 3 
368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปริมาณประยกุต์ส าหรับผู้จัดการ                                      3 
368703      ก.ธก. 703       การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                              3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
                                    สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ  
  รวม                                                                               12 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 
368703      ก.ธก. 703       การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                              3 
368720 ก.ธก. 720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3 
                                    กระบวนวิชาเลือก 3 
                                    สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ        
                     รวม     12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368704 ก.ธก. 704 การวิจยัธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์
                     รวม                                                                               12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368704 ก.ธก. 704 การวิจยัธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร 3 
368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปริมาณประยกุต์ส าหรับผู้จัดการ                                      3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
                                    รวม                                                                               12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
368799 ก.ธก. 799 วิทยานพินธ ์ 6 
  กระบวนวิชาเลือก 3
  รวม                                                                               9 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
368799 ก.ธก. 799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท 6 
368730      ก.ธก. 730       การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร                                      3 
  รวม                                                                               9 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368799 ก.ธก. 799 วิทยานพินธ ์ 6 
  สอบวิทยานิพนธ ์  
  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน                                    
                                    รวม                                                                               6 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368799 ก.ธก. 799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท 6 
  สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

                                รวม                                                                             6 
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แบบ 3 (แผน ข) 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการด าเนินงานธุรกิจเกษตร 3 
368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปริมาณประยกุต์ส าหรับผู้จัดการ                                      3 
368703      ก.ธก. 703       การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                              3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
                                    สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ  
  รวม                                                                               12 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
368701 ก.ธก. 701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 
368703      ก.ธก. 703       การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร                                              3 
368720 ก.ธก. 720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3 
                                    กระบวนวิชาเลือก 3 
                                    สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ        
                     รวม     12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368704 ก.ธก. 704 การวิจยัธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
                                   เสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
  รวม                                                                               12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368704 ก.ธก. 704 การวิจยัธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร 3 
368702 ก.ธก. 702 วิธีเชิงปริมาณประยกุต์ส าหรับผู้จัดการ                                      3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
                                    เสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 

                  รวม                                                                              12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3
  รวม                                                                               9 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
368730      ก.ธก. 730       การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร                                      3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  กระบวนวิชาเลือก 3 
  รวม                                                                               9 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368798 ก.ธก. 798 การค้นคว้าอิสระ 6 
  สอบประมวลความรู้  
  สอบการค้นคว้าอิสระ  
                                   รวม                                                                               6 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
368798 ก.ธก. 798 การค้นคว้าอิสระ 6 
  สอบประมวลความรู้  
  สอบการค้นคว้าอิสระ  

                                รวม                                                                              6 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับท่ี    ๐๑๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     ข้อ ๑๔  
และข้อ  ๑๕   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การ
รับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น   
 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการ
เทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่   ๙  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  ๐๐๐๙/๒๕๕๑  เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและ        การเทียบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ๒.  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หรือระหว่างแบบ  ๑  และ   แบบ  ๒  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/
หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
       ๒.๑ นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของ         ผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๖  คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบการศึกษาที่
ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 



99 
 

 

  ๒.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๒.๓ กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
 ๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  เป็นหลักสูตร
นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   
 การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๒.๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา    
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็น
หลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม ่
 

๓. การย้ายสาขาวิชา 
    การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิม
หรือระหว่างส่วนงาน  ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
   ๓.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 
   ๑)  มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

 ๒) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
  กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ 

   ๓) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
    กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
   ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ  
 วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 
   ๓.๒ ขั้นตอนด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอกผ่าน
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ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
ใหมเ่พ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   
  ๓.๓  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา  รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
 ๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ไป 
 ๓.๕  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวน 
   วิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต  
  กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมใน  
  แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้  
  กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร  
  ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น  S 

๒) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ
บางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่   ให้ พิจารณาเทียบโอนได้   โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณา
กระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่  และกระบวนวิชา  ที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร
ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

 
 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลั กสูตร
สาขาวิชานั้นๆ ใหม่  และการย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้าย
สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 

  
๔. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๔.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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    ๑) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและ  
         เรียนกระบวนวิชาต่างๆตามท่ีสาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมี  
         หน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  ๑๒  หน่วยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   
         ๓.๗๕ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
     นานาชาติ 
    ๒) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอน โดยความเห็นชอบของ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ที่จะให้โอนและรับโอน และ  
     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่จะให้โอนและรับโอนเพื่อ  
              พิจารณาและน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ๓) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อ 
    ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน   
        รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
   ๔) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต  
        กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิต 
    สะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย   
 
  ๔.๒ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ 
หาก 

 ๑) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่สอบไม่ผ่านการสอบ  
  วิทยานิพนธ์   หรือ 
 ๒) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบ  
  ประมวลความรู้ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 
 ๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  หรือ 
 ๔) กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓)   ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
   การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จ 

   การศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับ 
 ปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท นักศึกษาอาจแสดง
ความจ านงขอโอนเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้ การ
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ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

 
๔.๓ การโอนนักศึกษา 
 ๔.๓.๑  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตร 

ชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน    
    นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
    ๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึ กษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน  เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
  ทั้งนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒,  และ  ๔.๓.๓  จะโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน   ร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
  ๔.๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา    
 ทีส่ัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการ  
 อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

    ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  
    บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน  
  หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ 
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    สาขาวิชาที่รับโอนเฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษา  
   มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  กระบวนวิชาที่ 
    อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า  
    หรืออักษรล าดับขั้น S  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   ประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
    ที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     
  ๓)  ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  
  แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้ 
   เข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและ 
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอนแล้ว 
  ๔)  ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน 
    หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    ประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ  
    หลักสูตรที่รับโอน 

๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต  
  วิทยาลัย  และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออก  
 รหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

๕. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่   ที่ส าเร็จการศึกษาหรือ
เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 
   ๕.๑ ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่วยกิตที่
ได้ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้   ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้
พิจารณาเห็นชอบแล้ว   
   ๕.๒  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดม ศึกษาอ่ืน   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงานที่รับ
โอน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบ
แล้ว 
  ๕.๓ ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า (Honor 
Program)  และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ  
บัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าวมาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สามารถด าเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้   ทั้ ง นี้ จ ะ ต้ อ งศึ ก ษ า
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๖. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๖.๑ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมา
เป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษา 
ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

๖.๒  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  ซึ่งจะน ามา 
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานแล้ว 

๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียน
ของภาคการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

๘.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  ตัวแรก
ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
        (ลงนาม)  สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์) 
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                                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 


