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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์  

 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ 
  เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Integrated Smart Agricultural  
   System for Sustainable Development 
  (International Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ 
              พัฒนาอย่างยั่งยืน) 
  : ชื่อย่อ    วท.ม.  ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 

 ภาษาอังกฤษ :   ชื่อเต็ม    Master of Science  (Integrated Smart Agricultural System 
        for Sustainable Development) 

  : ชื่อย่อ    M.S.  (Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  
       Development) 

 

3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            38  หน่วยกิต 

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

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
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5.2 ประเภทหลักสูตร  
                    วิชาการ    

 วิชาชีพ 

 ปฏิบัติการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย  
  ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
  นักศึกษาไทย  
  นักศึกษาต่างชาติ   
  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ   

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
                   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

       5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

                 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 - คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ....................................................................... 
 - คณะที่ร่วมรับผิดชอบ ................................................................................  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น  
 หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree) 
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)     

 -  ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน .............................................................. 
  ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม)  ..................................  สาขาวิชา (ถ้ามี) ........................................ 
  ชื่อย่อภาษาไทย (ถ้ามี) : ........................................ (............................................) 
  ชื่อย่ออังกฤษ (ถ้ามี)  : ........................................ (............................................)  

(กรณีร่วมมากกว่า 1 สถาบัน โปรดระบุชื่อสถาบันและชื่อปริญญาให้ครบถ้วน) 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
1. เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532  
2. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2565 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 เดือนกนยายน พ.ศ.2565 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 นักวิจัย 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นักพัฒนาภาครัฐและองค์กรเอกชน 
 อาจารย์ 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. ผศ.ดร.ชาญชัย  
แสงชโยสวัสดิ ์

Ph.D. (Agronomy and Soil Science), University of 
 Hawaii at Manoa, USA., 1998 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลา 
 นครินทร์,  2527 

2. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม Ph.D. (Agricultural Sciences), University of Hohenheim, 
Germany, 2004 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

3. รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ Ph.D. (Horticulture), University of Hawaii, U.S.A., 1997 
M.S. (Seed Technology), University of Edinburgh, U.K., 1991  
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2532 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร  
 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ  
ของ  SDGs นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  - การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้น ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มาเป็น

รแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ะยะ   20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยที่หลักสูตรได้ออกแบบกระบวนวิชาที่สามารถสนองตอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
   - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า  

- เกษตรปลอดภัย ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนระบบเกษตรที่เน้นการศึกษาถึง

ระบบการจัดการเพ่ือได้ผลผลิตที่ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  

-     เกษตรอัจฉริยะ ที่ผู้เรียนจะได้ท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โปรแกรมระบบ   

      ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชัน เพ่ือวางแผน วิเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลด้านต่าง ๆ เข้ากับ 

      ข้อมูลทางการเกษตร พร้อมกับใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการท าการเกษตร  

      มาวางแผนการบริหารจัดการการท าเกษตรกรรมเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่  

      อย่างเต็มรูปแบบ ที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

   - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21  
                     -    สร้างระบบการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีรูปแบบการ 
  จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนผ่าน  
  ทักษะการคิดวิเคราะห์ สรุป และน าเสนอผลงานได้ในรูปแบบการสัมมนา โดยอาจารย์มี  
  บทบาทเป็นผู้แนะน า ที่ปรึกษา และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา และมี  
  ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้อย่างเป็น  
  รูปธรรมมาบูรณาการให้เข้ากับเนื้อหารายวิชา เป็นการสร้างประสบการณ์การประยุกต์ใช้  
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  การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการ  
  พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป             
   - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ประเด็น สังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน หลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบริโภคและการ

ผลิตที่ยั่งยืน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนวิชาแนวคิดเชิงระบบสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน วิชาการวิเคราะห์และการออกแบบเพ่ือการเกษตรยั่งยืน และ  การเชื่อมโยง

เกษตรกรไปสู่ตลาดอย่างยั่ งยืน และสามารถเลือกเรียนวิชาภูมิอากาศเกษตร

ปราดเปรื่องเพ่ือการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

      ประเด็น สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ กล่าวได้ว่าส่วนหนึ่ง

มาจากภาคเกษตรกรรม ดังนั้นผู้ เรียนจะได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างดิน อากาศในระบบเกษตร การสร้างแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์

ความเสี่ยงและการตัดสินใจ เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาค

เกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

      ประเด็น พัฒนาความม่ันคง น  า พลังงานและเกษตร  
- การพัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร/อาหารของประเทศและชุมชน หลักสูตรสังกัดอยู่ที่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรที่ใช้พ้ืนที่
ของสถานีวิจัยทางการเกษตรและร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงสถานีวิจัย ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ใน
ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารให้ผลิตอาหารได้เอง โดยผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่สด
สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมสังเกต   
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ผนวกกับการเลือกเรียนภาคทฤษฎีจากกระบวนวิชาต่างๆ เช่น การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมเกษตรกร การวางแผนและการจัดการ
โครงการพัฒนาการเกษตร 
 

 - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs   
 ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ก าหนดแผนการพัฒนาโลกเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals (SDGs)) ที่มีทั้งหมด 17  เป้าหมาย ที่จะขจัดความยากจนให้หมดไป 

มพร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกคน ทุกตัว ทุกที่บนโลก โดย  ีกรอบระยะเวลา 
15 ปี (พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2573 หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยออกแบบกระบวนวิชาให้ผู้เรียนเมื่อจบจาก
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หลักสูตรนี้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา ดังนี้ การมีระบบการจัดการฟาร์มตามแนวทาง
การบูรณาการระบบนิเวศเกษตร และการส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรผ่านกระบวนการส่งเสริมแบบ
อิเลคทรอนิกส์ หรือการใช้นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรที่จะขจัดความยากจน (No Poverty) ตามเป้าหมายที่ 1  ได้ นอกจากนั้นหลักการและแนวทาง
ระบบเกษตรทางเลือก การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ มาพัฒนา
ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นการผลิตทางเลือกแบบยั่งยืนตามบริบทของพ้ืนที่ เป็นกลไกให้ประชากรได้รับการ
ขจัดความหิวโหยและความอดอยาก (Zero Hunger) ตามเป้าหมายที่ 2  พร้อมกับการสร้างแนวคิดเชิง
ระบบด้านการเกษตรที่น าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ การวิเคราะห์เชิงระบบ การสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตร 
เป็นการบูรณาการความรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมกัน (Quality Education) ยิ่งไปกว่านั้นสภาวะโลกที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเกษตร ท าให้หลักสูตรได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และได้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศเพ่ือทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อระบบการผลิต สามารถวางแผนการรับมือและแก้ปัญหาได้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคเกษตรและปา่ไม้ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) เป้าหมายที่ 13 

 
 - นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   

 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือ
ก า ร พัฒนาอย่ า ง ยั่ ง ยื น  ( ห ลั ก สู ต รน าน าช าติ )  เ พ่ื อ สนองตอบ น โ ยบา ยกล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยที่รูปแบบการบูรณาการแบบองค์รวมของหลักสูตร 
“เกษตรบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะสามารถพัฒนาและฝึกผู้เรียนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในเรื่องการท างานวิจัยด้านการเกษตรเชิงระบบ การจัดการระบบเกษตร และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในแง่ของการบริหารและการจัดการระบบการเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนฐานของชุมชนที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายในสภาพนิเวศของลุ่มน้ าที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งด้านการเกษตร ป่าไม้ แหล่งน้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
การบูรณาการและการผสมผสานกันให้ได้อย่างลงตัวและกลมกลืนระหว่างศาสตร์ทางด้านการเกษตร 
การป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือพัฒนาการเกษตรให้มีความมั่นคง
ทางอาหารและสู่เป้าหมายการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

 
 - ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
                 จากแบบสอบถามคุณลักษณะที่ต้องการของมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) สรุปได้ว่าคุณลักษณะที่ต้องการที่ส าคัญนั้นมหาบัณฑิตควรมี
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ความรู้ ด้านความรู้และทักษะการวิเคราะห์ทางการจัดการระบบเกษตร  ความรู้และทักษะทางด้านระบบฟาร์ม 
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติได้ และควรมีความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการการท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการท าเกษตรในยุคสมัยใหม่ การพัฒนาการตลาด
ออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน ความสามารถการวิจัยเชิงพ้ืนที่  เป็นผู้รอบรู้และรู้ลึกในระบบการเกษตร ซึ่ง
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้น าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาเปิดกระบวนวิชาเลือกใหม่ที่เน้นการตลาดและธุรกิจ คือ 
กระบวนวิชา 366709 การเชื่อมโยงเกษตรกรไปสู่การตลาดอย่างยั่งยืน กระบวนวิชา 366743 นวัตกรรมและ
ธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่  ด้านการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรเกษตร ในกระบวนวิชา 366751 
การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์  และด้านวิจัยในกระบวนวิชา 
366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร   
 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอ่ืน ของสถาบัน   

12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน        

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) นี้ พัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการแบบองค์รวม จึงเปิดให้มีการ
เลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาจากภาควิชาต่าง ๆ ในคณะเกษตรศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยกระบวนวิชา
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 
 
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

  

เป็นกระบวน
วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี  

 

 หมายเหตุ 

กระบวนวิชา
บังคับ 

ไม่มี - -  

กระบวนวิชา
เลือก 

366723, 366724 
366733, 366743 
366751, 366752 
366769, 366779 

366789 

ใช่   

 351760, 351761 
351763, 352711 

352731 

ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

 356741 ไม่ใช่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
คณะเกษตรศาสตร์ 
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หมวดวิชา กระบวนวิชา 
  

เป็นกระบวน
วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี  

 

 หมายเหตุ 

 353751, 361712 
361736, 361751 

ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

 
12.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ทีใ่ห้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 

        กรณีนักศึกษานอกหลักสูตรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาที่สาขาเปิดสอนได้ ทั้งนี้
ให้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 

12.3  การบริหารจัดการ   
   การบริหารจัดการกระบวนวิชาเป็นแบบการบูรณาการ โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมท าการสอนวิชาที่ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาระบบเกษตร
บูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   
 1.1 ปรัชญา   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผสมผสานกับสังคมศาสตร์และศาสตร์ด้านการจัดการ โดยเน้นการใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการองค์ความรู้
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ให้มีการผลิต
เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เกิดความกินดี อยู่ดี และความเท่าเทียมทางสังคม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาระบบเกษตรและทรัพยากร แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว ระดับสากล 

 

1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่:  
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปพัฒนาการเกษตรระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
          2. มีความรู้ทางทฤษฎีเชิงระบบ การปฏิบัติ และแนวคิดในการบูรณาการองค์ความรู้สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  
           3. มีทักษะและประสบการณ์ในการวางแผน การด าเนินการวิจัย พัฒนาการเกษตรและให้มีผลิตภาพที่
ดี ยั่งยืน มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และให้ชุมชนเกษตรสามารถด ารงชีพโดยประกอบอาชีพทางการ
เกษตรที่มั่นคง และมีความเท่าเทียมทางสังคม 
 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 PLO 1 มีความรู้และสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการระบบ                     

เกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          PLO 2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการองค์ความรู้อย่าง                      

บูรณาการร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การด าเนินการวิจัยและ  
                     พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
   PLO 3 มีทักษะในการวางแผน การด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอย่างมีคุณธรรมและ  
                     จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณา  
                     การและมีประสิทธิภาพ 
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2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา    

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ (YLOs) 
1 มีความรู้และสามารถอธิบายแนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมือท่ีส าคญัในการจัดการระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 
 
 
 

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการองค์ความรู้อย่างบรูณาการร่วมกับความรู้ในศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การด าเนินการวิจยัและพัฒนาการเกษตรสมัยใหมเ่ชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคณุธรรมจริยธรรม มีทักษะในการวางแผน การด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอยา่งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความสามารถในการจดัการเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่างเป็นระบบบรูณาการและมีประสิทธิภาพ  
สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการทีม่ีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

 
 

3.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี  
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสูตรรวมภายใน 
5 ปี ในด้านความพึงพอใจ และ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ 

1. ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาโท 
ที่มีงานท าและการประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ป ี

2. ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาโท  
ที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเปน็ไปตามเกณฑ์ 

3. ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี 
                      ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   

 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 แผนการศึกษาก าหนดให้มีภาคการศึกษาพิเศษ 
                     แผนการศึกษาไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

 ............................................................................................................................. ............. 
 ............................................................................................................................. ............. 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 
 ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................  

   
 ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม 

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

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

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

 



                                                                                                            12 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ 

    อุดมศึกษารับรอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 
ท างานด้านบูรณาการเกษตร อย่างน้อย 1 ปี 

3. มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 

5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า  
  สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
        หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

        1.    เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
        2.    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ 
              อุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ 
              เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        3.    มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        4.    เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

   พ.ศ. 2559 
    5.   คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า 
         สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
  อ่ืนๆ ..................................... 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน 

                 มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน                
    ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 จดักิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) การเรียนการสอนออนไลน์ ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

และการปฏิบัติงานวิจัย 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 
ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) (ภาคปกติ)           
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ   2 1 1 1 1 1 1 1 1 
จ านวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีท่ี 1   2 1 1 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีท่ี 2   3 3 2 2 3 3 2 3 
 รวม   2 4 4 3 3 4 4 3 4 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      2   2  2   
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) (ภาคปกติ)           
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ  5 5  5  5  5  
จ านวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีท่ี 1  5 5  5  5  5  
ชั้นปีท่ี 2   5  5  5  5  
 รวม  5 10  10  10  10  
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     5 5  5  5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ   

 
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 103,284,000 30,891,200 106,898,900 31,185,800 110,640,400 31,495,100 

วิจัย 23,835,300 11,689,000 24,669,500 11,848,500 25,533,000 12,015,900 

บริการวิชาการแก่สังคม - 18,860,600 - 19,103,600 - 19,358,800 

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 400,000 - 400,000 - 400,000 

สนับสนุนวิชาการ - 1,100,700 - 1,120,700 - 1,141,700 

บริหารมหาวิทยาลัย 24,829,300 28,721,100 25,521,900 28,907,200 26,238,800 29,102,600 

รวม 151,948,600 91,662,600 157,090,300 92,565,800 162,412,200 93,514,100 

รวมทั งสิ น 243,611,200 249,656,100 255,926,300 

 
3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงสุด 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)   79,800  บาท                (ปกีารศึกษาละ 39,900 บาท) 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  79,800  บาท                (ปกีารศึกษาละ 39,900 บาท) 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................... 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ
ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต           

         หลักสูตร แบบ 1 ( 1แผน ก แบบ ก ) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
         หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
 

   3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  38 หน่วยกิต 

 ปริญญานิพนธ์    38 หน่วยกิต 
366797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    38  หน่วยกิต 

     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการ

สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                      

2. ผลงานตีพิมพ์ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่  หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น
รูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน  

    หรือเผยแพร่เป็น บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม 
    วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 1  
    เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ 
    วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1  
                             เรื่อง  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
 3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ 
  เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต 
  วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  
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  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
  ง. การสอบประมวลความรู้ 

  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้อง
ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
                             จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า             38  หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า            26  หน่วยกิต 
                          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า             26  หนว่ยกิต 
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า             26  หนว่ยกิต 
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                           14  หนว่ยกิต  

366701 แนวคิดเชิงระบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
366702 
 
366708 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเพื่อการเกษตร
ยั่งยืน 
การจัดการระบบฟาร์มตามแนวทางการบูรณาการ
ระบบนิเวศเกษตร 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 

366709 การเชื่อมโยงเกษตรกรไปสู่ตลาดอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
366791 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
1 หน่วยกิต 

366792 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 2 

1 หน่วยกิต 

             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                12  หน่วยกิต 

     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ   ที่คณะกรรมการ   
          บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ         

351760 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการและพัฒนาการเกษตร 3 หน่วยกิต 
351761 เศรษฐศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่

ยั่งยืน     
3 หน่วยกิต 

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการ
เกษตร 

3 หน่วยกิต 

352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต 
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352731 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตร 

3 หน่วยกิต 

353751 การปรับตัวของพืช 3 หน่วยกิต 
356741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดนิของระบบเกษตร 3 หน่วยกิต 
361736 การบ าบดัดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
361751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรเกษตร 
3 หน่วยกิต 

366723 การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่ยั่งยืน     

 3 หน่วยกิต 

366724 การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

3 หน่วยกิต 

366733 การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 3 หน่วยกิต 
366743 นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 หน่วยกิต 
366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนว

ทางการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3 หน่วยกิต 

366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร   

3 หน่วยกิต 

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

1 หน่วยกิต 

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 

2 หน่วยกิต 

366789 
 

หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 

3 หน่วยกิต 

                       หรืออาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอ่ืนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามความเห็นชอบ   
          ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
                  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                          ไม่มี  
     

                         ข. ปริญญานิพนธ ์      
           366799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                 12   หน่วยกิต 
 

               ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไม่มี 
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      ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       
2. ผลงานตพีิมพ์  

         ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่     
     หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ  
     ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพและ 
      เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสาร 
     นั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการ 
     ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer  
     reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ 
     วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มี 
     ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเผยแพร่เป็น บทความฉบับเต็ม (Full  
     Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่ 
     เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ 
    เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิต 

            วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

  3.1.2.1 Type 1 (Plan A Type A1) 
Degree Requirements               38    credits 

 A.  Thesis   38  credits 
  366797 Master’s Thesis   38  credits 
 B.  Academic Activities 

         1. Students have to attened seminar and present paper on the topic related to his/her      
         thesis for 1 time in every semester for at least 3 semesters and students have to  
         attend seminar every semester that the course is offered. 

2. Publications 
    The thesis or parts of the thesis have been published or at least accepted to be   
published in international journals or national journals in TCI Tier or national journals  
which are qualified and accepted in the field of study or related fields. The journals  
must regularly and continuously publish for at least 3 years. The quality of  
publications must be evaluated by at least 3 peer reviewers from various outside  
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university. The journal can be published in both print and electronic, which have an  
exact schedule or published as a full paper in the proceeding of international  
conference, which was accepted in the field of study at least 1 thesis work with the  
student as the first author and at least 1 thesis work or a part of the thesis work must  
be presented in national conference accepted by the field of study with the student  
as the firest author 

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

 C.  Non-credit Courses 

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

D.   Comprehensive Examination 

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

 
 3.1.2.1  Type 2 (Plan A Type A2) 
 Degree Requirements               a minimum of                   38  credits 
 A.  Coursework a minimum of                   26  credits 
  1. Graduate Courses a minimum of                   26  credits 
       1.1 Field of Specialization a minimum of                   26  credits 
    1.1.1 Required courses                                        14  credits 

366701 System Thinking Towards Sustainable 
Development 

3 credits 

366702 
 
366708 

System Analysis and Design for Sustainable 
Agriculture  
Agro-ecologically Integrated Farming System 

Management   

3 credits 
 

3 credits 

366709 Sustainability of Connecting Farmers to Markets 3 credits 
366791 Seminar in Integrated Smart Agricultural System 

for Sustainable Development 1 
1 credit 
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366792 Seminar in Integrated Smart Agricultural System 
for Sustainable Development 2 

1 credit          

    
                    1.1.2  Elective courses a minimum of                                12  credits 

 Student can enroll the followings courses or the others which the  
          graduate education executive committee approves. 

351760 Economics for Agricultural Management and 
Development 

3 credits 

351761 Economics of Land and Water Resource 
Management 

3 credits 

351763 Agricultural Development Project Planning and 
Management 

3 credits 

352711 Comparative Agricultural Extension 3 credits 
352731 Agricultural Communication and Information 

Technology 
3 credits 

353751 Crop Adaptation 3 credits 
356741 Integration of Animal Production in Agricultural 

Systems 
3 credits 

361712 Climatic and Edaphic Resources of Agricultural 
Systems 

3 credits 

361736 Soil Bioremediation for Sustainable Agriculture   3 credits 
751136  Decision Support Systems for Agricultural   

Resource Management 
3 credits 

366723 Climate Smart Agriculture for Sustainable          
Livelihoods 

3 credits 

366724 Sustainable Greenhouse Gas Management in 
Agricultural and Forestry Sectors 

3 credits 

366733 Analysis of Farm System Performance 3 credits 
366743 Innovations and Startups for New Generation 

Farmers 
3 credits 

366751 Farmers Capacity Building through e-Extension 
Approaches 

3 credits 
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366752 Community Based Participatory Action Research 
to Strengthening Farmers Capacity 

3 credits 

366769 Selected Topics in Integrated Smart Agricultural   
System for Sustainable Development 1         

1 credit 

366779 Selected Topics in Integrated Smart Agricultural   
System for Sustainable Development 2         

2 credits 

366789 Selected Topics in Integrated Smart Agricultural 
System for Sustainable Development 3         

3 credits 

 
   studentmay select any courses in the fieldor a  with approval of the committee        
         Integrated Samrt Agricultural System for Sustainable Development                  
 2. Advanced Undergraduate Courses                 none  

    B. Thesis    

   366799  Master’s Thesis       12 credits
  

 C.  Non-credit Courses 

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

1.  Students have to attend seminar every semester that the course is offered. 
2. Publications 
           The thesis or parts of the thesis have been published or at least accepted to  

be published in international journals or national journals in TCI Tier or national  
journals which are qualified and accepted in the field of study or related fields.  
The journals must regularly and continuously publish for at least 3 years. The  
quality of publications must be evaluated by at least 3 peer reviewers from  
various outside university. The journal can be published in both print and  
electronic, which have an exact schedule or published as a full paper in the  
proceeding of international conference, which was accepted in the field of study  
at least 1 thesis work with the student as the first author 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters   
   which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 
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3.1.3 กระบวนวิชา  
(1) หมวดวิชาบังคับ                      หน่วยกิต 

366701 แนวคิดเชิงระบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(System Thinking Towards Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

366702 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 
(System Analysis and Design for Sustainable Agriculture) 

3(2-3-4) 

366708 การจัดการระบบฟาร์มตามแนวทางการบูรณาการระบบนิเวศเกษตร 
(Agro-ecologically Integrated Farming System Management) 

3(3-0-6)     

366709 การเชื่อมโยงเกษตรกรไปสู่ตลาดอย่างยั่งยืน  
(Sustainability of Connecting Farmers to Markets) 

3(3-0-6) 

366791 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
(Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 1) 

1(1-0-2) 

366792 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
(Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  
Development 2) 

1(1-0-2) 

 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ    
351760 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการและพัฒนาการเกษตร 

(Economics for Agricultural Management and Development)   
3(3-0-6)     

351761 เศรษฐศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Economics for Green Economy and Sustainable Development) 

3(3-0-6)     

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 
(Agricultural Development Project Planning and Management) 

3(3-0-6)     

352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 
(Comparative Agricultural Extension) 

3(3-0-6)     

352731 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
(Agricultural Communication and Information Technology) 

3(3-0-6)     

353751 การปรับตัวของพืช 
(Crop Adaptation) 

3(3-0-6)     

356741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 
(Integration of Animal Production in Agricultural Systems) 

3(3-0-6)     

361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดนิของระบบเกษตร 
(Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems) 

3(3-0-6)   

361736 การบ าบัดดินเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 
(Soil Bioremediation for Sustainable Agriculture)   

3(3-0-6)     

361751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตร 
(Decision Support Systems for Agricultural Resource Management) 

3(3-0-6)   

366723 การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพ่ือการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 3(3-0-6)     
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(Climate Smart Agriculture for Sustainable Livelihoods)             
366724 การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน 

(Sustainable Greenhouse Gas Management in Agricultural and 
Forestry Sectors) 

3(3-0-6)     

366733 การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 
(Analysis of Farm System Performance) 

3(3-0-6) 

366743 นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Innovations and Startups for New Generation Farmers) 

3(3-0-6)     

366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Farmers Capacity Building through e-Extension Approaches) 

3(3-0-6)     

366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร 
(Community Based Participatory Action Research to  Strengthening 
Farmers Capacity)    

3(3-0-6)   

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1    
(Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for 
Sustainable Development 1) 

1(1-0-2)   

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2    
(Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for 
Sustainable Development 2) 

2(2-0-4) 

366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3    
(Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for 
Sustainable Development 3) 
 

3(3-0-6) 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
 
(4) หมวดปริญญานิพนธ์ 
 366797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท            38 หน่วยกิต 
  (Master’s Thesis) 
 366799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท            12 หน่วยกิต 
  (Master’s Thesis) 
 
(5) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  ไม่มี 
  (None) 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
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 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
                                           0 และ 1 = พ้ืนฐานระบบเกษตร  
   2 = หมวดข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี  
                                                   3 = หมวดเกษตรยั่งยืน  
   4 = หมวด เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร และธุรกิจเกษตร  
                                                   5 = หมวดส่งเสริม 
                                  6, 7, 8 = หมวดหัวข้อเลือกสรร  
   9= หมวดปริญญานิพนธ์) 
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 3.1.4.1  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
Register for university services 

- 366797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

-  สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
Seminar and present paper 

 

 เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
Present thesis proposal 

-       

 สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
Seminar and present paper 

    

 รวม -  รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
12 366797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
14 

 สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
Seminar and present paper 

     

 สอบประมวลความรู้ 
Comprehensive Examination 

  สอบปริญญานิพนธ์ 
Thesis defense 

 

 รวม 12  รวม 14 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต 
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3.1.4.1 แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366701 แนวคิดเชิงระบบสูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยืน 

System Thinking Towards 
Sustainable Development 

3 366702 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
เพื่อการเกษตรยั่งยืน 
System Analysis and Design for 
Sustainable Agriculture 

3 

366709 การเชื่อมโยงเกษตรกรไปสู่ตลาดอย่าง
ยั่งยืน    
 Sustainable Connecting Farmers to 
Markets 

3 366791 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
Seminar in Integrated Smart 
Agricultural System for 
Sustainable Development 1 

1 

366708 การจัดการระบบฟาร์มตามแนวทางการบูร
ณาการระบบนิเวศเกษตร 
Agro-ecologically Integrated Farming 
System Management 

3  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  
Elective courses 
 

6 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 
Elective courses 

3  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Present thesis proposal 

  

 รวม 12  รวม 10 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

Elective courses 
3 366792 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
Seminar in Integrated Smart 
Agricultural System for 
Sustainable Development 2 

1 

366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

6 366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

6 

    สอบวิทยานิพนธ์ 
Thesis defense 

 

 รวม 9  รวม 7 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารยผ์ู้สอน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตร ี บศ. ตร ี บศ.  
1 ผศ.ดร.ชาญชัย  

         แสงชโยสวัสดิ์* 
  

Ph.D. (Agronomy and Soil  
      Science), University of  
      Hawaii at Manoa, USA.,  
      1998 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์),  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์   
      2527 

6 13 6 13 28(11) 

2 ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม* Ph.D. (Agricultural Sciences), 
University of Hohenheim, 
Germany, 2004 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

6.62 2.63 6.62 2.63 45(6) 

3 รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์* Ph.D. (Horticulture), University 
of Hawaii, U.S.A., 1997 

M.S. (Seed Technology), 
University of Edinburgh, 
U.K., 1991  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

5.10 7.95 6 8 77(8) 

4 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนริันดร์กลุ 
  

Ph.D. (Technology and  
     Aagrarian Development),  

9 15 9 15 90(28) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตร ี บศ. ตร ี บศ.  
     Wageningen University,   
      Netherland, 2007 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์),  
     มหาวิทยาลัยราาชภฏับ้านสมเด็จ 
      เจ้าพระยา, 2536 

5 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 
  

Ph.D. (Agricultural Economics),  
      University of Hohenheim,   
      Germany, 2003 
ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร),   
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  2536 

6 6 6 6 45(8) 

6. ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล Ph.D. (Economics), University of  
      New England, Australia,  
      2011 
ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร),  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2537 

6 6 6 6 23(8) 

7. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime   
       University, Japan, 1997 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา 
       สัตวบาล, 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
       2526 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา 
       สัตวบาล,  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,          
       2524 

9 13.5 9 13.5 150(26) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตร ี บศ. ตร ี บศ.  
8. อาจารย์ ดร.มนตรี แสนวังส ี ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม),  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
       พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2560 
วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและ 
      สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),   
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544 

   6 
 

- 6 6 26(5) 

9. อาจารย์ ดร.ยุพา จอมแก้ว ปร.ด (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาต)ิ,  
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 
วท.บ.(ปฐพีศาสตร์),   
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548 

23.20 0.91 23.20 0.91 5(5) 

10 อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ Dr. sc. agr. (Agricultural 
      Communication and    
      Extension), 
      University of Hohenheim, 
      Germany, 2015 
M.Sc. (Agricultural Sciences, 
      Food Security and Natural 
      Resource Management in    
      the Tropics and   
      Subtropics), 
      University of Hohenheim, 
      Germany, 2005 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

6 1.4 6 3 9(5) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตร ี บศ. ตร ี บศ.  
11 ผศ.ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย 

  
 
 

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),
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
 2548 

11 3 11 3 3 7)1 6) 

12 รศ.ดร.สรุพล  เศรษฐบตุร 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Rural Development, 
 Theories and 
 Organization), Central 
 Luzon State University, 
 Philippines, 1991  
M.S. (Rural Development, 
 Theories and 
 Organization), Central 
 Luzon State University, 
 Philippines, 1989 
ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 
 มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2528 

4.5 3 4.5 3 71(19) 

13 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ปร.ด. (ระบบเกษตรและวิศวกรรม 
     เกษตร), สถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
     เอเชีย, 2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 

4 3 4 3 46(16) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตร ี บศ. ตร ี บศ.  
     ส่งเสริมการเกษตร,
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 2541 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
     พืชสวน, มหาวิทยาลัย 
     เชียงใหม,่ 2540 

14 ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์  
        ประภาติกลุ 

ปร.ด. (ส่งเสรมิการเกษตรและพัฒนา
 ชนบท), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
 2554 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
     ส่งเสริมการเกษตร,   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
กษ.บ. (ส่งเสรมิการเกษตร), 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 2552 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
    สัตวศาสตร์,   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

6 3 6 3 65(29) 

15 ผศ.ดร.ต่อนภา  ผุสด ี วท.ด. (พืชไร่) 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  2553  
วท.ม (ชีววิทยา), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545   
วท.บ. (ชีววิทยา), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

6 12 6 15 40(32) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารย์ล าดับที่ 1-15 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่นักศึกษาสนใจ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 -3 คน มีการ
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาของการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลการวิจัยเป็นผลงานวิชาการที่น าหลักการและทฤษฎีด้านระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับในด้านสหสาขาวิชาการเกษตรไปประยุกต์ใช้ และ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความรู้ในด้านอ่ืนหรือ
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา  
 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 1, ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2  
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 1  2 ชั้นปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวน 38  หน่วยกิต 
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวน 12  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา เกี่ยวกับการจัดการ

ระบบเกษตร เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการวางแผนและการวิเคราะห์งานวิจัย เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
วิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ก่อนการเขียนและเสนอโครงร่างวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความสนใจ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระบบเกษตร
บูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือพิจารณา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาโทของ
โครงร่างงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ต่อไป          
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา    

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีแนวคิดเชิงระบบแบบองค์รวม 1. จัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงระบบ โดยเป็น
กระบวนวิชาหลักท่ีนักศึกษาต้องเรียน 
2. มีการจัดสัมมนาโดยมีคณาจารย์หลากหลาย
ภาควิชาเข้าร่วม เพ่ือส่งเสริมให้งานวิจัยและการ
เรียนการสอนมีบรรยากาศความเป็นองค์รวมมากขึ้น 
3. มีการน านักศึกษาเข้าไปท างานวิจัยในพ้ืนที่ เพ่ือ
ฝึกทักษะ ประสบการณ์ การเรียนรู้และงานวิจัยที่
เป็นแนวคิดเชิงระบบ 

2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 1. มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเพ่ิมเติม 
ในกรณีที่นักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อย่างเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ 

3. ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า และการมีวินัยใน 
    ตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการท างาน
ร่วมกัน 
2. มีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตรงเวลา ความสม่ าเสมอในการเข้าชั้น
เรียน มีการลงโทษเมื่อท าผิดกติกา 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 1 มีความรู้ และสามารถ
อธิบายแนวคิ ด  ทฤษฎี  และ
เครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการ

 มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
หลากหลายรูปแบบ โดยให้
เป็ น ไปตามลั กษณะของ

ประเมินจากการสอบและผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 



                                                                                                            34 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ระบบเกษตรระบบเกษตรบูรณา
การอัจริยะเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  

กระบวนวิชาและเนื้อหาของ
กระบวนวิชานั้น ๆ นอกจาก
เรียนในห้องเรียนแล้วยังมี
การจัดให้มีการเรียนรู้จาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ผ่ า น
การศึกษาดูงาน และเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงของ
วิทยากรบรรยายพิเศษจาก
ห น่ ว ย ง า น ภ าค รั ฐ  แ ล ะ
ภาค เอกชน เ พ่ือช่ วย ให้
นักศึกษามีการพัฒนาความรู้
และความคิดในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  

 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะ  
การคิด ในประเด็นต่าง  ๆ
ระหว่างการเรียนในชั้นเรียน 
หรือการจ าลองสถานการณ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์ใช้
อ งค์ ความรู้ แก้ ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 มีการประเมินทดสอบย่อย 
 มีการประเมินสอบกลางภาค

และปลายภาคเรียน 
 มีการประเมินจากการท า

รายงานกลุ่มและรายบุคคล 
 มีการประเมินจากการท า

กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม  ห รื อ ก า ร
อภิปรายกลุ่ม 

 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
น า เ ส น อ ง า น แ ล ะค ว า ม
คิดเห็นในชั้นเรียน 

 

PLO 2 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบใน
การจัดการองค์ความรู้ อย่ า ง
บู รณาการร่ วมกับความรู้ ใ น
ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการด า เนินการวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เชิง
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 จั ด กิ จ ก ร รมกา รสอน ให้
ผู้ เรียนได้ฝึกประสบการณ์
การท าวิจัยการใช้สถิติเพ่ือ
การวิจัย ฝึกการแก้ไขปัญหา
จากกรณีศึกษา หรือจาก
โจทย์สถานการณ์จ าลอง 

 ก า ห น ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและ

 การประเมินทักษะโดยการ
ใช้ข้อสอบให้คิดวิ เคราะห์
และวางแผน 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
มอบหมายงานให้ท าเพ่ือฝึก
ทักษะการปฏิบัติหรือการท า
กรณีศึกษา  

 ประเมินผลจากการน าเสนอ
 รายงาน การท าวิทยานิพนธ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เครื่องมือทาง ที่ เ ห ม า ะ ส ม
ผ่านกระบวนการวิจัย ในการ
วิ เคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ไขปัญหา โดย
ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว ม ข้ อมู ล 
ค ว า ม รู้  แ ล ะบู ร ณ า ก า ร
คว ามคิ ด  ว า ง แผน  ก า ร
ด าเนินงานวิจัยของตนเอง 

PLO 3 มีทักษะในการวางแผน 
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ
พัฒนาการเกษตรอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมมีความสามารถใน
การจัดการเกษตรและทรัพยากร
เกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจาก
งานที่มอบหมายให้ท าตาม
เนื้อหาแต่ละวิชา โดยเน้น
ทักษะที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ควรมีในการจัดการธุรกิจ 

 การฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

 

 กา รประ เ มิ นทั กษะจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมายให้
ท าในแต่ละวิชา โดยเน้นการ
ท างานอย่างถูกต้องตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ประกอบการหรือไม่   

 ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ โดยประเมิน
ร่วมกับสถานประกอบการ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา 

(Curriculum Mapping) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
PLO 1 มีความรู้และสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการระบบเกษตรบูรณา

การอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
PLO 2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณาการร่วมกับ

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เชิงบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 

PLO 3 มีทักษะในการวางแผน การด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม     
มีความสามารถในการจัดการเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
กระบวนวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 

กระบวนวิชาบังคับ    
366701  แนวคิดเชิงระบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            System Thinking Towards Sustainable Development 

   

366702  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเพื่อการเกษตรยั่งยืน 
            System Analysis and Design for Sustainable Agriculture 

   

366709  การเชื่อมโยงเกษตรกรไปสู่ตลาดอย่างยั่งยืน 
            Sustainability of Connecting Farmers to Markets 

   

366708 การจัดการระบบฟาร์มตามแนวทางการบูรณาการระบบนิเวศเกษตร 

            Agro-ecologically Integrated Farming System Management  

   

366791  สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

            Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 1 

   

366792  สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2  
            Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 2 

   

กระบวนวิชาเลือก    
351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาการเกษตร 

           Economics for Agricultural Management and Development 

   

351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

            Economics for Green Economy and Sustainable Development 

   

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 
           Agricultural Development Project Planning and Management 
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กระบวนวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 

352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 

           Comparative Agricultural Extension 

   

352731 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

            Agricultural Communication and Information Technology 

 
 

 
 

 
 

353751 การปรับตัวของพืช 

           Crop Adaptation 

   

356741 การเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 

           Integration of Animal Production in Agricultural Systems 

   

361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร 

           Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 

   

361736  การบ าบัดดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน 
            Soil Bioremediation for Sustainable Agriculture 

   

361751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 

            Decision Support Systems for Agricultural Resource Management 

   

366723  การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพ่ือการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 

             Climate Smart Agriculture Sustainable Livelihoods 
   

366724  การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน 

            Sustainable Greenhouse Gas Management in Agricultural and Forestry Sectors 
   

366733  การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 

            Analysis of Farm System Performance 
   

366743 นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่    
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กระบวนวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 

            Innovation and Startups for New Generation Farmers  
366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส ์

            Farmers Capacity Building through E-extension Approaches 
   

366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 

            Community Based Participatory Action Research to Strengthening Farmers Capacity 
   

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

           Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 1 
   

366779  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
            Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 2 

   

366789  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 

           Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 3 

   

366797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
           Master’s Thesis 

 
 

 
 

 
 

366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
           Master’s Thesis 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา    
คุณธรรม จริยธรรม          

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณทาง 
วิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความรู้ 

(2.1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ 
 แก้ไขปัญหา 
(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
 เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
 การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
 และของกลุ่ม 
(4.3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
 และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
 แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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(5.3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
 น าเสนออย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
 1.    ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ    

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม    
2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ    
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์    

2. ด้านความรู้    
 1.    มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา    

2.    สามารถวิเคราะห์ปญัหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา    
3.   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ   
       ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

   

4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

3. ด้านทักษะทางปัญญา    
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ    
2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม    

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผูร้ิเริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    
 

41 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเปน็ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม    

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทีเ่กีย่วข้องอย่างสร้างสรรค์    

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม    
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น ากลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่
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) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ             

 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นักศึกษา
จะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา 
366791  สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1, 366792  สัมมนาระบบเกษตร
บูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2, 366797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,   366799 วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 และทวนสอบผลการวัดประเมินผลราย
กระบวนวิชา โดยมีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ท าการประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความรู้และ
ด้านทักษะทางปัญญา ท าการประเมินผลจากการสังเกตการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียน การน าเสนอ
งานที่ได้ศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ท าการประเมินผลจากการท างาน
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายและการน าเสนองานที่ได้ศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและให้
วิเคราะห์ทางสถิติวิเคราะห์ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1. ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลภายหลังจบการศึกษา โดยจะสอบถามในช่วงบัณฑิตลงทะเบียน

เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรตลอดจนการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้จริงกับการท างาน 

2. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
โดยใช้แบบสอบถามประเมินผล ซึ่งจะท าการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ 

หรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือ
สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ตลอดจนผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง
กับการท างาน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้   (Comprehensive Examination)                                
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการ

ท าวิทยานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
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5. ผลงานตีพิมพ์ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่  หรืออย่างน้อย 
  ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ หรือระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  
  Tier1 หรือ ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ   
  หรือสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นระยะเวลา     
  อย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ  
  (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ 
  วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการ 
  เผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเผยแพร่เป็น บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสาร 
  เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ 
  วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 เรื่อง  โดย 
  มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอ 

ผลการท าวิทยานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
5. ผลงานตีพิมพ์ 

             ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่  หรืออย่างน้อย 
          ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI   
          Tier1 หรือ ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ   
          หรือสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นระยะเวลา 
          อย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบบทความ  
          (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ 
          วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการ 
          เผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเผยแพร่เป็น บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสาร 
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          เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
          อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  

6.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร    
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน             
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

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

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

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

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

          มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี 
          ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา           
 ประกอบการพิจารณา 

 

2.  บัณฑิต 
1. มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

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

2. การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ผลงานตีพิมพ์ 
             ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่  หรือ  
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  อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติที่อยู่ใน 
  ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน 
  สาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
  สม่ าเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย 
  สถาบันอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเผยแพร่เป็น บทความฉบับเต็ม  
  (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ 
  ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเสนอผลงาน 
  วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับใน 
  สาขาวิชาอย่างน้อย 1 เรื่อง  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

 
หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

ผลงานตีพิมพ์ 
          ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่  หรือ 
  อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติที่อยู่ใน 
  ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการใน 
  สาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
  สม่ าเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย 
  สถาบันอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม  
  (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ 
  ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  

3.  นักศึกษา  
1. มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบ              
ต่าง ๆ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
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3. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษา
ได้  

4. มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

5. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
การรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 

4.  อาจารย ์ 
1. มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

2. มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

3. มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหาร
ของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
1. มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

2. มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
3. มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

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

4. มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท า
วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

5. มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพีย งพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

2.  มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ   
 เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
7. ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     
แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 

ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่  5  

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน  
หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x x 

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

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื                           
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่  5  

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

N/A N/A N/A N/A N/A 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

  x x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 8 10 11 11 11 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5  1-5  1-5  
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)  7 8 9 9 9 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี            

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน 

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1. ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  1.   ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

2. ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
3. ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 
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 ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา   
366701  แนวคิดเชิงระบบสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน           3(3-0-6)      
                    System Thinking Towards Sustainable Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ระบบและแนวคิดเชิงระบบ คุณสมบัติและพฤติกรรมของระบบเกษตร วิธีการทาง Hard system วิธีการทาง Soft 
system ระบบเกษตรยั่งยืน การวิจัยระบบฟาร์ม การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร  แนวคิดความยืดหยุ่น ระบบสังคม-
นิเวศวิทยา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการราชด าริ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ผลงานของการเกษตรสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 System and systems thinking, agricultural systems properties and performances, hard system 
methodologies, soft system methodology, sustainable agricultural systems, farming systems research, agro-
ecosystem analysis, resilience thinking, social-ecological systems, Sufficiency Economy Philosophy and the 
Royal Initiatives, Sustainable Development Goals ( SDGs) , Strategy for development, contribution of 
agriculture to sustainable development goals    

 
366702   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการเกษตรยั่งยืน                 3(2-3-4) 
   System Analysis and Design for Sustainable Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี      
 ระบบเกษตรและการวิเคราะห์ปัญหาเกษตร การรวบรวมข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล สถิติและการทดสอบสมติ
ฐานเพื่อการวิเคราะห์ระบบเกษตร แบบจ าลองและการประมาณค่า การวิเคราะห์ตัวประกอบและการวิเคราะห์กลุ่ม การ
ออกแบบระบบฟาร์มด้วยสมการเส้นตรง การประเมินผลส าเร็จของระบบเกษตร และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

Agricultural system and problem analysis, data collection, data management, statistic and 
hypothesis testing for agricultural system analysis, Modeling and estimation, factor analysis and cluster 
analysis, farming system design using linear programing, evaluation of farming success, big data 
management and analysis 

 
366709 การเชื่อมโยงเกษตรกรไปสู่ตลาดอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
 Sustainability of Connecting Farmers to Markets    
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ระบบตลาดสินค้าเกษตร ห่วงโซ่คณุค่าและโลจิสติคของสินค้าเกษตร ความต้องการของผู้บริโภคและตลาด การ
จัดการตลาดสินค้าเกษตรอยา่งยั่งยืน การสร้างขีดความสามารถขององค์การเกษตรกรและเกษตรกรเพือ่ขยายตลาดอาหาร
อย่างยั่งยืน การสรา้งกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความยั่งยืน กรณีตัวอย่างของการท าฟาร์มแบบยั่งยืน 
 Market systems of agricultural products, value chain and logistic of agricultural products, 
consumer and market preferences, sustainable market management type of agricultural products, 
farmers’ and farmers’ organizations capacity building for scaling up sustainable food marketing, creating 
a marketing strategy for sustainability, case study of sustainable farming enterprises 
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366708          การจัดการระบบฟาร์มตามแนวทางการบูรณาการระบบนิเวศเกษตร               3(3-0-6) 
                       Agro-ecologically Integrated Farming System Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

แนวคิดระบบนเิวศเกษตร, ปฏสิัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม, ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบใน
ล าดับชั้นต่าง ๆ, ระบบนิเวศเกษตรกับการวางแผนระบบฟาร์ม, หลกัการจัดการพืชตามระบบนิเวศเกษตร, หลักการจัดการ
ระบบนิเวศเกษตรเพื่อการจัดการฟาร์มเชิงอนุรักษ์, กรณีศึกษาการจัดการพืชอย่างยั่งยืนตามระบบนเิวศเกษตร 

Agroecosystem concept Interactions of plants and environment system- level interactions 
agroecosystem and farm planning agroecological cropping practices agroecological principle for the 
conversion of farming systems and agroecological practices for sustainable agriculture 
 
351760        เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาการเกษตร                      3(3-0-6) 

Economics for Agricultural Management and Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การจัดการและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในกระแสความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศ ความ
เชื่อมโยงกับระบบการเงินและการคลังของโลก กลไกและเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาการเกษตร และผลกระทบต่อภาค
เกษตร การจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาการเกษตร การจัดการของผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมส่วนรวม 

Sustainable agricultural management and development amid rapid domestic and international 
changes, linkages to world finance and fiscal systems, government measures and mechanisms for 
agricultural development, their impacts on agriculture, management of agricultural development 
organizations, small farmers' management for the society and the environment 

 
351761                 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน                   3(3-0-6) 
       Economics for Green Economy and Sustainable Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและบทบาทต่อการจัดการธุรกิจเกษตร แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม BCG โมเดล 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตร ประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์ของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวของธุรกิจเกษตรต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบาย นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรสีเขียวในต่างประเทศ 
 Environmental management and roles in agricultural business management, concepts of 
environmental economics, BCG Model, and sustainable development, environmental problems affecting 
the agricultural business, economic issues of climate change, adaptation of agribusiness towards climate 
change’ s problems, economic tools used in policy environmental management, innovation in 
environmental management and sustainable development, and case studies of green agricultural business 
abroad 
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351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 
 Agricultural Development Project Planning and Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  
โครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินความเหมาะสมของโครงการ  

องค์กรและการจัดการโครงการ  การปฏิบัติตามโครงการ การควบคุม การติดตามผลและการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ 

Project and planning process, project preparation and appraisal, organization and 
management of a project entity, project implementation, control, monitoring and evaluation 
 
352711   การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ          3(3-0-6) 
   Comparative Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ความเป็นมาของการส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการของการส่งเสริมการเกษตร แนวทางการส่งเสริมการเกษตรใน
ปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแต่ละแนวทาง การส่งเสริมการเกษตรใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย 

History of agricultural extension, development of agricultural extension, current agricultural 
extension approaches, analysis of strengths and weaknesses of agricultural extension approaches, 
agricultural extension in Thailand and foreign countries 
 
352731   การติดต่อสื่อสารแสะเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร     3(3-0-6)
        Agricultural Communication and Information Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าจ ากัดความ หลักการ และกระบวนวิชาติดต่อสื่อสารทางการเกษตร การปรับใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารในการ
พัฒนาการเกษตรและกรณีตัวอย่างการใช้ยุทธวิธีการติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการผลิต
สื่อในการส่งเสริมการเกษตร 
          Nature of communication, Application of communication process in agricultural development and case 
studies of communication strategies, Using Information Technology in Agricultural Extension field and Media 
production on Agricultural Extension field 

 
353751       การปรับตัวของพืช 3(3-0-6) 
      Crop Adaptation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

แนวคิด นิยาม และกลไกการปรับตัวของพืช แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายของพืชและปัจจัยจ ากัดการปรับตัว
ของพืชในมิติของเวลา แนวคิดพื้นฐานของการปรับตัวของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของพืชโดยขบวนการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ การเปลี่ยนจากพืชป่ามาเป็นพืชปลูก และแหล่งก าเนิดของพืช แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกนิเวศวิทยาที่
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เหมาะสมต่อการผลิตพืช การปรับตัวของพืชปลูกในระบบพืชหมุนเวียนท่ีสูง ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพืช การปรับตัว
ของวัชพืชในระบบการเพาะปลูก หัวข้อพิเศษ และเหตุการณ์ปัจจุบนั    

Concepts, definitions and mechanisms and crop adaptation, concepts of plant distributions and 
limiting factor, crop adaptation through time, basic concepts of crop adaptation to environments, crop 
adaptation through natural selection, crop domestication and crop origin, ecotype concept on crop 
production, crop adaptation in highland crop rotation system, effect of environment factors on crops (GxE), 
adaptation of weedy type in cropping system, plant biotechnology and crop adaptation  

 
356741       การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ                                           3(3-0-6) 
       Integration of Animal Production in Agricultural Systems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

นิเวศวิทยาและระบบเกษตร การวิวัฒนาการ และการจัดรูปแบบของการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 
โดยเน้นตั้งแต่ระบบการเกษตรเพื่อยังชีพจนถึงระบบการเกษตรในเชิงอุตสาหกรรม 

Ecology and agricultural systems, evolution and integration of livestock and fishery production in 
agricultural systems, emphasizing sustainable agriculture up to industrialized agricultural systems 

 
361712        ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร                     3(3-0-6) 
       Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

  หลักการและแนวคิดทรัพยากรภูมิอากาศและดนิของระบบเกษตร ข้อมูลอากาศเกษตรได้แก่สภาพการกระจายตวั
ของฝน และการคายระเหย แบบจ าลองพลวัตของน้ าในดินแบบง่ายเพื่อการค านวณฤดูปลูก แนวทางการก าหนดเขต
ภูมิอากาศเกษตร การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน และเขตนิเวศเกษตรในประเทศไทย 

  Principles and concepts of climatic and edaphic resources of agricultural system, climatic and 
edaphic data analysis including rainfall distribution, evapotranspiration estimation, simple dynamic models 
of soil- plant water and crop yield for calculating growing season, approaches in delineating agro- climatic 
zones, evaluating land suitability, and agroecosystem zones in Thailand 

 
361736      การบ าบัดดินเพื่อการเกษตรย่ังยืน                                                      3(3-0-6) 
       Soil Bioremediation for Sustainable Agriculture  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ปัญหาและความเสื่อมโทรมของดินทางการเกษตร การเสื่อมสภาพทางกายภาพและทางเคมีของดินรวมถึงการ
ฟื้นฟู ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร มลพิษจากการเกษตรในเมือง การใช้พืชในการบ าบัดสารก าจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก การบ าบัดสารก าจัดศัตรูพชื
และโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ 
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Problems and degradation of agricultural soil, soil deterioration in term of physic and chemistry 
including remediation, impact of climate change on agriculture, chemical stressors in agriculture, pollutants 
in urban agriculture, phytoremediation of pesticides and metals, bioremediation of pesticides and metals 

 
361751       ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร                         3(3-0-6) 
        Decision Support Systems for Agricultural Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ก.พร.400 (353400) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เทคโนโลยีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และเทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนา การประมวลข้อมูล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) ฐานข้อมูลส าหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ 

Decision Support System (DSS) technology and land use planning techniques. The development 
of the Electronic Data Processing ( EDP) , database for resource management, risk and decision making 
analysis 

 
366723 การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน             3(3-0-6) 
 Climate Smart Agriculture for Sustainable Livelihoods  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

องค์ประกอบของระบบภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง
กับภาคการเกษตรและป่าไม้ แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศโลกและแบบจ าลองพื้นผิวดิน การท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาค
การเกษตร การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตทางการเกษตร มาตรการและข้อก าหนดด้านก๊าซเรือนกระจกในภาค
การเกษตรของประเทศ การฟื้นฟูและการปรับตัวของระบบนิเวศเกษตร การกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศเกษตร การบูรณา
ด้านปศุสัตว์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการการใช้ที่ดินและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเกษตร การพัฒนากลไกการเกษตรปราดเปรื่องต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อการด ารงชีวติ
ทีย่ั่งยืน 

Climate system components and global climate change, climate monitoring related to agriculture 
and forestry sectors, global climate model and land surface model, GHGs inventory in agriculture sector, 
life cycle assessment of agricultural production, greenhouse gas protocol and Nationally determined 
contribution (NDC) in agriculture sector, agro-ecosystems resilience and adaptation, carbon sequestration 
in agro- ecosystem, livestock integration for GHGs reduction, land use management and climate change 
adaptation for agricultural community well- being, CSA mechanisms development for sustainable 
livelihoods 

 
366724         การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน      3(3-0-6) 
           Sustainable Greenhouse Gas Management in Agricultural 
                            and Forestry Sectors 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบรายวิชา 



                                                                                                            59 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบภาคการเกษตรและป่าไม้ การวิเคราะห์และการจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกภาคการเกษตรและป่าไม้ การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนา
โครงการป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน กลไกการตลาดในประเทศและต่างประเทศในการ
ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของภาคการเกษตรและป่าไม้ การรับรองคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร และป่าไม้ กรณีศึกษา: การ
ท าเกษตรคาร์บอนต่ า และการจัดท าธนาคารคาร์บอนป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

Climate change and impacts on agriculture and forestry sectors, analyze and preparation of 
greenhouse gas inventory in agriculture and forestry sectors, participatory project development to reduce 
greenhouse gas emissions from agriculture sector, developing sustainable forestry and green area projects 
to enhance carbon sequestration, national and international market mechanisms in carbon credits trading 
of agriculture and forestry sectors, validation and verification of greenhouse gas reduction projects in 
agriculture and forestry sectors, carbon credit certification in agriculture and forestry sectors, case Study: 
Low-carbon agriculture and sustainably creating carbon bank  community forest 

 
 

366733                การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม                                          3(3-0-6) 
                          Analysis of Farm System Performance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
          ผลส าเร็จของระบบฟาร์มและตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ผลิตภาพและประสิทธิภาพฟาร์ม การ
วิเคราะห์ฟาร์มด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรในระบบฟาร์ม และ กรณีศึกษาการวิเคราะห์
ผลส าเร็จฟาร์ม  
          Introduction to farm system performance and its criterions, Financial analysis, farm productivity 
and efficiency, farming system evaluation in terms of environmental aspects, farmers’technology adoption 
and adaptation and cases study of farm system performance analysis 

 
366743  นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่        3(3-0-6) 
 Innovations and Startups for New Generation Farmers 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ความท้าทายและโอกาสในระบบเกษตรและอาหาร ธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ส าหรับระบบเกษตรและอาหาร ความ
เช่ือมโยงของนวัตกรรมและการวิจัยในระบบเกษตรและอาหาร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์หลักท่ีประสบความส าเร็จส าหรับธุรกิจเกิดใหม่ ทักษะทางสังคมส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ความรู้
ทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจเกิดใหม่ การเรียนรู้นวัตกรรมโมเดลธุรกิจในภาคเกษตรและอาหาร 

Challenges and opportunities in food and agriculture systems, innovative startups for food and 
agriculture systems, linking innovation and research in food and agriculture systems, entrepreneurial skills 
for startups, building successful OKRs (Objective and Key Results) for startups, soft skills for new generation 
farmer-entrepreneurs, financial literacy and data analytics for startups, learning business model innovation 
in food and agricultural sector 
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366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริมแบบ     3(3-0-6) 
                           อิเล็กทรอนิกส์  
 Farmers Capacity Building through e-Extension Approaches 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
 พัฒนาการการให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร ลักษณะของงานส่งเสริมประเภทต่างๆ  แนวทางการมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์กรในท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมการเกษตรไปสู่รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ 
ประเภทของการส่งเสริมผ่านอิเล็กโทรนิกส์และการประยุกต์ใช้ ICT ส าหรับการพัฒนาการเกษตร ประเภทของข้อมูลและการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตร ความท้าทายที่ต้องเผชิญกับการส่งเสริมผ่านอิเล็กโทรนิกส์ การส่งเสริมผ่านอิเล็กโทรนิกส์
ที่ประสบความส าเร็จ     

           Development of agricultural extension services, characteristics of different types of extension work, 
participatory approaches for strengthening local institute capacities, agricultural extension reforms through 
e- extension approaches, types of e- extension and ICT applications for agricultural development, 
agricultural information and knowledge, challenges facing e- extension services, successful e- extension 
case studies 

 
366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง    3(3-0-6) 
                           แก่เกษตรกร 
                           Community Based Participatory Action Research to Strengthening 
 Farmers Capacity 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาชุมชนอาศัยฐานทุนและศักยภาพชุมชน วิธีการและ
เครื่องมือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย การก าหนดเป้าหมายใน
การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม การด าเนินโครงการและการแนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การพัฒนาในชุมชน กรณีศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ความท้า
ทาย และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 
       Principle of community-based action research, assets base community development, participatory 
methods and tools in community development, collaboration development of research partner, 
determining participatory action research goals, project implementation and guideline development for 
community action research, research finding and suggestion for community development, case studies on 
community- based action research to promote farmers capacity, critical challenges and suggestion for 
development. 
 

366769                  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา           1(1-0-2) 
       อย่างยั่งยืน 1            

        Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  
      Development 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Lectures on special topics of interest related to Integrated Smart Agricultural System for 

Sustainable Development 

 
366779                หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา      2(2-0-4) 
               อย่างยั่งยืน  2             
        Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  

      Development 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Lectures on special topics of interest related to Integrated Smart Agricultural System for 

Sustainable Development 

 
366789                หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา             3(3-0-6) 
                          อย่างยั่งยืน 3             
       Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  

     Development 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Lectures on special topics of interest related to Integrated Smart Agricultural System for 

Sustainable Development 
 

366791    สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1              1(1-0-2) 
        Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  
                           Development 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาค้นคว้า เสนอผลงานและอภิปรายในหัวข้อท่ีเลือกสรร  
Presentation and discussion of selected topics on Integrated Smart Agricultural System for 

Sustainable Development, research and development currently conducted by graduate students or others 

 
366792                 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2             1(1-0-2) 
        Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  
                           Development 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาค้นคว้า เสนอผลงานและอภิปรายในหัวข้อท่ีเลือกสรร  
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Presentation and discussion of selected topics on Integrated Smart Agricultural System for 
Sustainable Development, research and development currently conducted by graduate students or others 

 
366797                  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                    38 หน่วยกิต 
         Master’s Thesis 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
 
366799                  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                    12 หน่วยกิต 
         Master’s Thesis 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
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2.   ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (H-Index 2) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ 
1. Jun Fan, Jintrawet, A. and Sangschyoswat, S. 2020. The Relationships Between Extreme   

Precipitation and Rice and Maize Yields Using Machine Learning in Sichuan Province,  
China. Current Applied Science and Technology. 20(3):453-469. (งานวิจัย) 

2. Norsuwan, T., Utasuk, K., Panyasai, T., Sangchyoswat, C. 2020. Optimization of nitrogen  
fertilizer application in lowland rice production system of agricultural resource 
system research station using tailored farm-plot database. Chiang Mai University 
Journal of Natural Sciences. 19(3):333-349. (งานวิจัย) 

3. Bajgai, Y.and C. Sangchyoswat. 2018. Farmers knowledge of soil fertility in West-Central  
Bhutan. Geoderma Regional. V. 14 (September):1-8. (งานวิจัย) 

4. Suksawat, C., C. Ariyadet., P. Sutigoolabud. and C. Sangchyoswat. 2017. Towards a zero- 
waste model in longan farms:  Impact of longan biochar and corn mulch on longan 
plantation soils. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 12(2):1-7. (งานวิจัย) 

ระดับชาติ 
1. วันรัก ฤทธิเกษร และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2563.  การประเมินการไหลบ่าของน้ าผิวดินและการสูญเสีย

ดินในการผลิตข้าวไร่บนพ้ืนที่สูงโดยใช้แบบจ าลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้ า 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. (2)38: .216-208(งานวิจัย) 

2 . สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และพนมศักดิ์  
พรหมบุรมย์. 2561. การจ าแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการท าฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืชหลัก
ในจังหวัดก าแพงเพชร. วารสารเกษตร. 34(2): 255-267. (งานวิจัย) 

 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Sattayawong, T., P.Phromburom and C.Sangchyoswat. 2021. Model of Participatory  
           Community-Based Water Management for Huay Mean Reservoir in Pue Sub-District,   
           Chiang Klang District, Nan Province, Thailand. In: Proceeding of The 2nd   
           International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business  
           Administration Engineering and Technology(IMBEST 2021), online conference. pp.  
           49-57. 
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2. Kayachai, P. and C.Sangchyoswat. 2020. Participatory Descriptive Model (PDM) of Irrigation  
Management at The Left Main Canal Scheme (LMC scheme) in The Mae Lao Irrigation 
Scheme ( MLIS) .  In:  Proceedings of the Universal Academic Cluster International 
January Conference in Bangkok. SM Tower, Bangkok, Thailand. pp. 76-87. (งานวิจัย) 

3. Thambitaks, K., J.Kitchaicharoen, C.Sangchyoswat and N.Jakrawatana. 2019. Economic  
Return of Crop Rotation and Reduction of Open- air Rice Straw Burning in Rice-based 
Cropping System in Upper Northern Thailand.  In Proceedings of the 5th  
EnvironmentAsia International Conference “ Transboundary Environmental Nexus: 
From Local to Regional Perspectives”, Chiang Mai, Thailand. pp. 55-69. (งานวิจัย) 

4. Suksawat C., Ariyadet C., Sutigoolabud P. and Sangchyoswat C. 2018. Longan 
Biochar Characterization Using SEM – EDX Analysis for Soil Amendment in Degraded 
Loamy Sand. The 35th International Conference of the Microscopy Society of 
Thailand. 30 JAN - 2 FEB 2018. The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 
pp. 207-211. (งานวิจัย) 

5. Suksawat C., Ariyadet C., Sutigoolabud P. and Sangchyoswat C. 2018. Influence of 
Longan Biochar on Soil temperature, chemical properties and plant growth in loamy 
sand. 2th National Graduate Research Conference and Creative Innovation 
Competition. May 17-18, 2018. The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand. pp. 123- 
128. (งานวิจัย) 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (H-Index 6) 

 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Kanchanomai, C., S. Ohashi, D. Naphrom, W. Nemoto, P. Maniwara and K. Nakano. 2020. 

Non-destructive analysis of Japanese table grape qualities by near-infrared 
spectroscopy (NIRS) technique. Horticulture, Environment, and Biotechnology 61: 
725–733.  

2. Kanchanomai, C., D. Naphrom, S. Ohashi and K. Nakano. 2019. Nondestructive 
determination of quality management in table grapes using near infrared 
spectroscopy (NIRS) technique. International Journal of Food Engineering 5: 63-67. 
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ระดับชาติ 
1. วีรภัทร ปั้นฉาย ดรุณี นาพรหม และ นพพร บุญปลอด. 2563 .ผลของออกซินต่อการเก  ิดรากและอัตรา 

  การรอดของก่ิงช ามะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) พันธุ์แบล็คเจนัว. วารสารผลิตกรรมการเกษตร  
  2)3 :(15-23 .  

2. ชิตาพร ผิวแดง และ ดรุณี นาพรหม. 2562 .ผลของสารประกอบแคลเซียมและสารควบคุมการ  
  เจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 .วารสารเกษตร 35 ( 2 :(183-  

92.   
3. นุดี เจริญกิจ กรวรรณ ศรีงาม พิทยา สรวมศิริ และ ดรุณี นาพรหม. 2561 .ผลของการควั่นกิ่ง ปุ๋ยทางใบ  

และสารยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลินต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนพืชที่สัมพันธ์กับการออกดอกของ 
ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยบนพ้ืนที่สูง. วารสารเกษตร 34)2 :(167-178.   
 

4. Charoenkit, N., P. Sruamsiri, P. Tiyayon. and D. Naphrom. 2018. A new highly efficient  
protein extraction technique for proteomic study in litchi (Litchi chinensis Sonn.)  
Thai Journal of Agricultural Science 51(4): 162-173.  
 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (H-Index 2) 
 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Sumaythachotphong, D., W. Bundithya and N. Potapohn. 2020. Flower color inheritance of 

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.  Thai Journal of Agricultural Science 53(4): 178-
191.  

2. Sriwichai, T., T. Junmahasathien, P. Sookwong, N. Potapohn and S. Sommano. 2019. 
Evaluation of the optimum harvesting maturity of makhwaen fruit for the perfumery 
industry. Agriculture 9(78), doi:10.3390/agriculture9040078. 

3. Panjama, K., T. Ohyama, N. Ohtake, T. Sato, N. Potapohn, K. Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 
2018. Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid 
using 15N tracers. Horticulture, Environment and Biotechnology 59: 805-813.  

4. Pintajam, P., W. Bundithaya and N. Potapohn. 2018. Intraspecific and interspecific 
crossability of some Eulophia species. Maejo International Journal of Science and 
Technology 12(3): 241-250.  

ระดับชาติ 
1. นิพนธ์ กิติดี วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. การเพ่ิมจ านวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้น 

http://www.thaiagj.org/
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มังกรสีชมพูโดยใช้สารโคลซิซินในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(1): 15-26. 
2. เอกรัตน์ วสุเพ็ญ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. วงจรชีวิตและความสามารถในการ 

  ผสมข้ามของกล้วยไม้เหลืองแม่ปิง. วารสารเกษตร 37(1): 27-38. 
3. นิพนธ์ กิติดี นุชรา กาบบัว พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561 .ผลของสารเคลือบผิวต่อ  
    คุณภาพของหัวพันธุ์กล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  49)1  พิเศษ): 273-276 .  
4. นิพนธ์ กิติดี  โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561 .ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา  
    หัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพูและนางอ้ัวสาคริก. วารสาร 
    วิทยาศาสตร์เกษตร 49)1  พิเศษ): 221-224 .  
 

4. ราจารย์ ดร.บุศรา ลิ มนิรันดร์กุลผู้ช่วยศาสต  (H-Index 2) 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ 
1. Phiyanud Chunsin, Budsara Limnirankul and Prathantip Kramol. 2022. Alternative Farming 

on the Highland and livelihood Assets of Small- Scale Farmer in Na Noi District, Nan 
Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 44 (1): 72-78 

2.  Jitima Singvejsakul, Yaovarate Chaovanapoonphol and Budsara Limnirankul.  2021.  Modeling the 
Price Volatility of Cassava Chips in Thailand:  Evidence from Bayesian GARCH-X Estimates. 
Economies 2021, 9, 132. https://doi.org/10.3390/economies9030132  

3.Panpakdee C., B. Limnirankul. and P. Khamol. 2021 Assessing the Social-ecological Resilience 
of Organic Farmers in Chiang Mai Province, Thailand. Forest and Society 5(2) (2021): 
NOVEMBER. https://orcid.org/0000-0001-8075-3501 

4. Supasub, S., Sirisunyaluck, R., Chalermphol, J., Limnirankul, B. And Kanjina, S. 2020. Factors 
affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai 
city. International Journal of Agricultural Technology. 16(4):1037 – 1046.  

5 . Kwang-Ngoen P., B. Limnirankul and R. Sirisunyaluck. 2018 . Comparison of Factors 
Affecting on KDML 105 Rice Production According to GAP Standard of Individual 
and Group Farmers in Mahasarakham Province. International Journal of Agricultural 
Technology 14)1:(1-13 .  

6 . Sithisuntikul, K., P. Yossuck and B. Limnirankul. 2018 . How Does Organic Agriculture 
Contribute to Food Security of Small Land Holders?: A Case Study in North of 
Thailand. Cogent Food & Agriculture. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/23311932.2018.1429698   

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23311932.2018.1429698
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7. Luangduangsitthideth, O. , B. Limnirankul and P. Kramol. 8201 . Farmers’ Knowledge and 
Perceptions of Sustainable Soil Conservation Practices in Paklay District, Sayabouly 
Province, Lao PDR. Kasetsart Journal of Social Sciences. 40)3:(650-656 .  

 8. Panpakdee C. and B. Limnirankul. 2018“ . Indicators for Assessing Social-ecological  
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วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 16 .3-4 ธันวาคม 2562 .หน้า 1997 - 2003.   



                                                                                                            75 

2. ชลธิชา บุญยิ่ง ประทานทิพย์ กระมล และนัทธมน ธีระกุล. 2562 . “ผลรอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการ
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7. ตราจารย์ .ดร.สุชน ตั งทวีวิพัฒนองศาสร  ์ (H-Index 6) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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S.  Tangtaweewipat and K.  Umetsu.  2019.  The survival of pathogenic bacteria and plant 
growth promoting bacteria during mesophillic anaerobic digestion in full- scale biogas 
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8. Andriamanohiarisoamanana, F.J., T. Shirai, T. Yamashiro, S. Yasui, M. Iwasaki, I. Ihara, T. Nishida, 
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ท า กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 2561. เครื่องหมายทางพันธุกรรมส าหรับบ่งชี้
เอกลักษณ์ของสุกรสายพันธุ์โครงการหลวง. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการ
หลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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หลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2561. 
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ก าแพงเพชร. หน้า 10-19 . ใน: การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 .มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง, ล าปาง. 

4. วิจิตรา บุรุษภักดี สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2561. ความรู้แล ะ
การปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ใน
พ้ืนที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 246-254. ใน: รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 10. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 

5. วราภรณ์ พรหมศร สุรพล เศรษฐบุตร และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2561 .ความรู้และการปฏิบัติการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย 
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ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 211-218.  ใน: รายงานการประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 

6. ศักดา สุถาธาดา สุรพล เศรษฐบุตร และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2561 .ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้าน
ความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน้ าร้อน 

จังหวัดเชียงใหม่อ าเภอฝาง . หน้า 246-254.  ใน: รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 

7. ธิเบศ อุดหล้า สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2561.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตส้มอย่างยั่งยืนในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 706-714 .
ใน: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ,ยภูมิชั .  

 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  เฉลิมผล (H-Index 3) 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ 
1. Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul, and S. Kanjina. 2020. Factors 

affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai 
City. International Journal of Agricultural Technology 16(4): p.1037-1046. 

2. Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol, D. Na Lampang and P. Prapatigul.  2019. 
Sustainability assessment from development indicators of community and sustainable 
development guidelines for the Huay Pao highland development project using royal 
project system. International Journal of Agricultural Technology 15)1:(  127-140 .  

3. Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol and D. Na Lampang. 2018. Sustainable 
assessment of highland community by developing sustainable indicators under the 
Mae Song highland development project using royal project system.  International 
Journal of Agricultural Technology 14(5): 767-782. 

ระดับชาติ 
1. ปณิธี ชมภูศรี จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563 . ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารแก่นเกษตร. 48)ฉบับพิเศษ 1 ):  421-
428. 

2. นฤมล เครือริยะ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อ
สภาพครอบครัวอบอุ่นของเกษตรกร ในอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร. 48 
(ฉบับพิเศษ 1): 429-436. 
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3. สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และสุกิจ กันจินะ. 2563. 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยต่อผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่. 
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 37(1): 94-105. 

4. ภูวไนย ต่ายแต้มทอง วรทัศน์ อินทรัคคัมพร จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ดุษฎี ณ ล าปาง และ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล.  
2562. การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของชุมชนบนพ้ืนที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง. วารสารแก่นเกษตร 47)ฉบับพิเศษ 1 ): 435-442. 

5. ณัฐนิชา ประสาทเขตวิทย์ รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ มาโนช โพธาภรณ์. 2562 .ปัจจัยที่มี
ผลต่อความต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนในต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารแก่น
เกษตร 47)ฉบับพิเศษ 1 ): 441-446. 

6. ภัทรสุดา จบแล้ว รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562 .ทัศนคติ
ของเกษตรกรต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดแพร่. วารสารแก่นเกษตร
47(ฉบับพิเศษ 1( : 447-452. 

7. อารุณี ลอยมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. 2562 .ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. 
วารสารเกษตร 35(2): 333-341. 

8. วีธวัช ชัยธิมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. 2562 .คว ามคิดเห็น
ของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักปลอดสารพิษในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 

47)ฉบับพิเศษ 1 ): 191-198. 
9. อัญชลีพร ใจสิทธิ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2561 .ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน

การผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน. วารสารการ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 6)3( : 623-642.  

10. อนุพงศ์ ขอบเขต และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2561.  ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรในการ
เข้าร่วมกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร 35)2( : 55-63. 

น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. กาญจนา ชัยเมืองชื่น จุฑาทิพย์ เฉลิมพล รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสุขของเกษตรกรในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 517-527. ใน: การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5-7 กุมภาพันธ์ 2563. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน, กรุงเทพฯ. 

2. ปิยพงษ์ ยาเมฑ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2561 .ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยงเชิง
การเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1047-
1063 . ใน: การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 .มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ,
ล าปาง.  

3. ณฐมล บัวใหญ่ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2561 .เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อ  
การปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 821-
837. ใน: การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครื่อข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที ่18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ,ล าปาง .  

 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (H-Index 1) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1 . Prapatigul, P. and N. Pinthukas. 2019. Potential and opportunity for beef cattle production 

of the prototype farmers: The case study of Mae Chaem District, Chiang Mai Province. 
International Journal of Sciences and Research  75)5-1( : 56-65 . 

2 . Intaruccomporn, W., S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas and A. Wongchai. 2019. 
Livestock occupational extension of farmers for problems solving burning in 
agricultural zone: The case study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Chaem District, 
Chiang Mai Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 347: 1-
6, doi: 10.1088/1755-1315/347/1/012126. 

3 . Wongchai, A., W. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul and N. Pinthukas. 2019. 
Potential and opportunity for beef cattle production of the prototype farmers: The 
case study of Mae Cheam District, Chiang Mai Province. International Journal of 
Sciences and Research 57)5/1 ): 56-65. 

4 . Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol, D. Na Lampang and P. Prapatigul. 2019. 
Sustainability assessment from development indicators of community and sustainable 
development guidelines for the Huay Pao highland development project using royal 
project system. International Journal of Agricultural Technology 15: 127-140. 

ระดับชาติ 
1. นิติพล มากมลู ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2563. ความเป็นไป

ได้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอ าเภอ 
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย.  วารสารแก่นเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 599-606 . 

2. เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และอภิญญา  
รัตนไชย. 2563 . แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรใน อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 393-400 . 
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3. ปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ มนตรี ปัญญาทอง. 2563. ปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับการใช้เปลือกข้าวโพดหมักในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48)ฉบับพิเศษ 1 ):  401-408 . 

4. ชมพนูช ค าปัด สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2563 . ปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง ในอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูนวารสาร
แก่นเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 409-414 . 

5. ชฎาพร พรหมเผ่า ภาณุพันธุ์  ประภาติกุล สุุรพล เศรษฐบุตร และต่อนภา ผสดี. 2563 . ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกร ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(
ฉบับพิเศษ 1): 415-420 . 

6. เสาวณีย์ เล็กบางพง อภิญญา รัตนไชย และ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2563. การใช้ประโยชน์ข่าวสารทาง
การเกษตรของเกษตรกร ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา. วารสารแก่นเกษตร 48(
ฉบับพิเศษ 1): 811-818. 

7. ณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ สุกัลยา เชิญขวัญ. 2562 .ความต้องการฝึกอบรมด้าน  
การพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวัดอุดรธานี. วารสารแก่นเกษตร 47)4( :  
773-786. 

8. ปิยะวรรณ ฝักฝ่าย วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ แสงทิวา สุริยงค์. 2562 .  
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173- 178.  
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13. กฤษฎา ค าจันทร์ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และ แสงทิวา สุริยงค์. 2562 .ทัศนคติ
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ต าบลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในจังหวัดขอนแก่น. วารสารแก่นเกษตร 46 (ฉบับ
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พันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเหนียวด าที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงจากประชากรข้าวพ้ืนเมือง
ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร 48(5): 1042-1055 , doi: 10.14456/ kaj. 2020.94  

https://doi.org/10.1007/s12231-018-9436-0.%20pp.%2076
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6. เทวา ขอดเรือนแก้ว ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563.การประเมิน
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4.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
1.  เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเดิม พ.ศ. 2560 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบเกษตร 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agricultural Systems 
 Management (International Program) 
 
 
2.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเตม็: วทิยาศาสตรหมาบัณฑิต (การจัดการระบบเกษตร) 
 ชื่อย่อ: วท.ม. (การจัดการระบบเกษตร) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเตม็: Master of Science (Agricultural Systems 
          Management) 
 ชื่อย่อ: M.S. (Agricultural Systems Management) 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการ 
 อัจฉริยะเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Integated Agricultural  
                   System for Sustainable Development (International  
                   Program) 
2.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ชื่อเตม็: วทิยาศาสตรหมาบัณฑิต (ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพือ่ 
                     การพฒันาอย่างย่ังยืน) 
 ชื่อย่อ: วท.ม. (ระบบเกษตรบูรณาการอจัฉรยิะเพื่อการพัฒนา 
                     อย่างย่ังยืน) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเตม็: Master of Science (Integrated Smart Agricultural 
          System for Sustainable Development) 
 ชื่อย่อ: M.S. (Integrated Smart Agricultural System for 
          Sustainable Development) 

 
ปรับเนื้อหาหลกัสูตรโดยเน้นการบูรณาการทางด้านระบบ
การผลิตเกษตรสมัยใหม่ การตลาด การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
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แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
ไม่มี จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         38  หน่วยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ์                                        38  หน่วยกิต 
       359797  วิทยานิพนธ์                             38  หน่วยกิต 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเข้าศึกษาในรูปแบบการท า
วิจัย โดยใช้การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ  เพื่อ
วางแผนพัฒนาด้านเกษตรบูรณาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ไม่มี ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                      

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการ 
          เผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสาร  
          ระดบันานาชาติ หรือ ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ  
          ในวารสารระดับชาติท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการใน 
          สาขาวิชาน้ัน ๆ  หรือสาขาวิซาท่ีเกี่ยวข้อง โดยวารสารน้ันต้องมี 
          การตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี  
          และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกจาก 
          หลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ท้ังนี้วารสารวิชาการนั้นอาจ 
          เผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมี 
          ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเผยแพร่เป็น  
          บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม 
          วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับใน 
          สาขาวิชาน้ัน อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก และ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
          เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในการ 
          ประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย 1  
          เรื่อง  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

ไม่มี ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย      ภาษาต่างประเทศ 
    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา              ไม่มี 

 

ไมมี่ ง. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดย 
นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560                            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต  

 1. กระบวนวิชาในระดับบณัฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต  1. กระบวนวิชาในระดับบณัฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต  
  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต  

   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  11 หน่วยกิต    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  14 หน่วยกิต  
366701 พื้นฐานระบบเกษตร 3 หน่วยกิต 366701 แนวคิดเชิงระบบสู่การพฒันาอยา่งยั่งยืน                3    หน่วยกิต 1. ปรับชื่อกระบวนวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560                            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
กระบวนวิชาและชื่อ
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
2.ปรับรูปแบบจาก
วัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธก์ารเรียนรู้
ของกระบวนวิชา (CLOs) 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLOs) ที่ปรับปรุง 
3.ปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยและบูรณาการมาก
ขึ้น  

366702 การวิเคระห์ระบบเกษตร 2 หน่วยกิต 366702 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ                    3    หน่วยกิต 
               เพื่อการเกษตรยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับชื่อกระบวนวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
กระบวนวิชา 
2.ปรับรูปแบบจาก
วัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธก์ารเรียนรู้
ของกระบวนวิชา (CLOs) 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLOs) ที่ปรับปรุง 
3.ปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยและบูรณาการมาก
ขึ้น 

366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพฒันาทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร 

2 หน่วยกิต ยกเลิก 
 

เนื่องจากมีการบูรณาการ
เนื้อหาของกระบวนวิชาใน
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หลักสูตรและเปิดเป็น
กระบวนวิชาใหม ่

 

 
366706  

 
 
 

ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางการจดัการระบบเกษตร 

 
 
 

2 

 
 
 

หน่วยกิต 

366709 การเช่ือมโยงเกษตรกรไปสู่ตลาดอย่างยั่งยืน          3    หน่วยกิต 

 
ยกเลิก 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่
เพื่อให้มีวิชาที่บูรณาการกบั
ศาสตร์อื่นมากขึ้น 
- น าไปเพิ่มในกระบวนวิชา
อื่น 

    366708 การจัดการระบบฟารม์ตามแนวทางการ             3    หน่วยกิต 
               บูรณาการระบบนิเวศเกษตร 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อ
เน้นการวิเคราะห์ระบบนิเวศ
เกษตรเพื่อการจัดการฟาร์ม
อย่างยั่งยืน 

366791 สัมมนาระบบเกษตร 1 1 หน่วยกิต 366791 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ                  1    หน่วยกิต 
           เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

   1.ปรับชื่อกระบวนวิชา   
     เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ 
     หลกัสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
   2.ปรับค าอธิบายกระบวน   
     วิชาให้มีความชัดเจน  
     ยิ่งขึ้น 
   3.ปรับรูปแบบจาก 
    วัตถุประสงค์ของ  
   กระบวนวิชาเป็นผลลัพธ ์
   การเรียนรู้ของกระบวน   
   วิชา (CLOs) และ 
   สอดคล้องกับผลลัพธ์การ 
   เรียนรู้ของหลกัสูตร  
   (PLOs) ที่ปรับปรุง 

366792 สัมมนาระบบเกษตร 2   1 หน่วยกิต 366792 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ                   1  หน่วยกิต 
           เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
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1.1.2 กระบวนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต              1.1.2 กระบวนวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลา่นีห้รือกระบวนวิชาอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลา่นี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

 

366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร 3 หน่วยกิต  เนื่องจากมีการบูรณาการ
เนื้อหาของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรและเปิดเป็น
กระบวนวิชาใหม ่

366722 ระบบข้อมลูเชิงพื้นที่ส าหรับการจดัการทรัพยากร 3 หน่วยกิต                                        ยกเลิก 
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน 2 หน่วยกิต  
366732 ระบบเกษตรทางเลือกต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 หน่วยกิต                                       
366733 การวิเคราะหผ์ลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 2 หน่วยกิต 366733 การวิเคราะหผ์ลความส าเร็จของระบบฟาร์ม             3  หน่วยกิต 1. ปรับเพิ่มชั่วโมงการเรียน

เพื่อให้เนื้อหากระบวนวิชามี
ความสมบูรณ์มากขึ้น 

2.ปรับรูปแบบจาก
วัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธก์ารเรียนรู้
ของกระบวนวิชา (CLOs) 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLOs) ที่ปรับปรุง 

366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 หน่วยกิต  เนื่องจากมีการบูรณาการ
เนื้อหาของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรและเปิดเป็น
กระบวนวิชาใหม ่

366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร 3 หน่วยกิต ยกเลิก 

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1 1 หน่วยกิต 366769  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบรูณาการอัจฉรยิะเพื่อ  1 หน่วยกิต   
             การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

  1.ปรับชื่อกระบวนวิชา 
   เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ 
   หลกัสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
  2.ปรับค าอธบิายกระบวน 

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2 2 หน่วยกิต 366779  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบรูณาการอัจฉรยิะเพื่อ  2 หน่วยกิต 
            การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
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366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3 3 หน่วยกิต 366789  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบรูณาการอัจฉรยิะเพื่อ  3 หน่วยกิต    

            การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 
   วิชาให้มีความชัดเจนมาก 
   ยิ่งขึ้น 

     
 
 
 
 
 
366743  นวัตกรรมและธุรกิจเกดิใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่   3 หน่วยกิต 
 
 

  3.ปรับรูปแบบจาก 
  วัตถปุระสงค์ของกระบวน 
  วิชาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ของกระบวนวิชา (CLOs)    
  และสอดคล้องกับผลลัพธ ์
  การเรียนรู้ของหลักสูตร  
  (PLOs) ที่ปรับปรุง 
เปิดกระบวนวิชาใหม ่
เพื่อให้นักศึกษามอีงค์ความรู้
และทักษะในการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่
เกี่ยวขอ้งกับการเกษตรและ
อาหาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรและน าไปสู่
ความยั่งยืนในการพัฒนา
ภาคเกษตรต่อไป 

    366723  การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อการ     3 หน่วยกิต 
            ด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
 
 

เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อ
รองรับการผลิตบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีองค์
ความรู้และทักษะในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อ
ภาคการเกษตรและป่าไม้ 
การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
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และก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงพลวัตของโลก 

    366724  การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้    3 หน่วยกิต 
            อย่างยั่งยืน 
 
 

เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะเชิงระบบ 
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
การเกษตรคาร์บอนต่ า และ 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในชุมชนแบบบูรณาการ 
เพิ่มการกักเกบ็คาร์บอน 

เข้าถึงกลไกตลาดคาร์บอน
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

    366751  การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร                     3 หน่วยกิต 
            ผ่านแนวทางการส่งเสรมิแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

เปิดกระบวนวิชาใหม ่
1.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 
2.เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการ
เรียนรู้การมีสว่นรว่มต่อการ
พัฒนาเกษตรกร 
3.เพื่อส่งเสริมการใช ้ITC ในการ
พัฒนาการเกษต 

    366752  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน         3 หน่วยกิต 
            เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 

เปิดกระบวนวิชาใหม่  
1.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ
วิจัยและพัฒนาชุมชน 
2.เพื่อเพิ่มทักษะและ
เสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรต่อ
ชุมชน 
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    351760 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการและพัฒนา                 3 หน่วยกิต 

 การเกษตร 

  
เพิ่มกระบวนวิชาเลือกจาก        
 หลักสูตรอื่นเพื่อให้มีความ 
 หลากหลายมากขึ้น 

    351761  เศรษฐศาสตรเ์พื่อเศรษฐกิจสีเขียวและ                  3 หน่วยกิต 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน 

    351763  การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา              3 หน่วยกิต 
            การเกษตร 

ย้ายมาจากกระบวนวิชา
เลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

    352711  การส่งเสรมิการเกษตรเปรียบเทียบ                       3 หน่วยกิต  
  เพิ่มกระบวนวิชาเลือกจาก         
  หลักสูตรอื่นเพือ่ให้มีความ 
  หลากหลายมากขึ้น 
  เพิ่มกระบวนวิชาเลือกจาก         
  หลักสูตรอื่นเพือ่ให้มีความ 
  หลากหลายมากขึ้น 

    352731  การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ              3 หน่วยกิต 
             ทางการเกษตร 

    353751  การปรับตัวของพืช                                           3 หน่วยกิต 
    356741  การเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ             3 หน่วยกิต 

    361712  ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร            3 หน่วยกิต   ยา้ยมาจากกระบวนวิชา   
  เลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

    361736  การบ าบัดดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน                         3 หน่วยกิต   เพิ่มกระบวนวิชาเลือกจาก         
 หลักสูตรอื่นซ่ึงเป็นกระบวน   
 วิชาใหม่เพือ่ให้มีความ 
 หลากหลายมากขึ้น 

    361751  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการจดัการ              3 หน่วยกิต 
            ทรัพยากรเกษตร 

 ย้ายมาจากกระบวนวิชา 
 เลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่ม ี  

 1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ               ไม่มี       

 1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลา่นี ้

6 
 

หน่วยกิต 
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351720 การตลาดเกษตรขั้นสูง 3 หน่วยกติ  ยกเลิก  น ากระบวนวิชานี้ไปบูรณา

การร่วมกับกระบวนวิชา 
366709 

351763 
 

การวางแผนและการจดัการโครงการพัฒนาการ
เกษตร  

3 
 

หน่วยกิต  ย้ายไปเป็นวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 
 

 เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ได้เลือกเรียนกรบะวนวิชาที่
หลากหลายมากขึ้น 

351764 เศรษฐศาสตร์การจดัการป่าไม้และวนเกษตร 3 หน่วยกติ  ยกเลิก  น ากระบวนวิชานี้ไปบูรณา
การร่วมกับกระบวนวิชา 
366733 

361712 
361751 

ทรัพยากรภมูิอากาศและดินของระบบเกษตร
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร    

3 
3 

หน่วยกิต
หน่วยกิต 

 

  
ย้ายไปเป็นวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

  
เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ได้เลือกเรียนกรบะวนวิชาที่
หลากหลายมากขึ้น 

หรืออาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอืน่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร 
 

  

2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง                          ไม่ม ี  เหมือนเดิม  
 

ข. ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต ข. ปริญญานิพนธ ์  

366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                          12   หน่วยกิต 366799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                     12  หน่วยกิต      ปรับรูปแบบจาก
วัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธก์ารเรียนรู้
ของกระบวนวิชา (CLOs) 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLOs) ที่ปรับปรุง 
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ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเง่ือนไขของบัณฑติวิทยาลยั    ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา                                  ไม่มี 
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสมัมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ใน
การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา ยกเว้นในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสมัมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 
            เหมือนเดิม 
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
 
 
 
 

เพื่อจะได้รับทราบความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย ์

 2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ 
อย่างน้อย ได้รับการตอบรบัให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีฐานขอ้มูล TCI 
Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ นานาชาติ ที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น 
 
 
 
 
 

2.        ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสว่นหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ไดร้ับการ 
          เผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสาร  
          ระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ  
          ในวารสารระดบัชาติที่มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการใน 
          สาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารนั้นตอ้งมี 
          การตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี  
          และมีการตรวจสอบคณุภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจาก 
          หลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน ท้ังนี้วารสารวิชาการนัน้อาจ 
          เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีม ี
          ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเผยแพร่เป็น  
          บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม 
          วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน 
          สาขาวิชานั้น อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นช่ือแรก  
 

- ปรับการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลยั โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ และรวบรวม ส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

เหมือนเดิม  
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ไม่มี 

ชั นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                                         หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย   - 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ                                   - 
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์                                     - 
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน                                      - 
 รวม                                                           0 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ไม่มี 

ภาคการศึกษาท่ี 2                                                     หน่วยกิต 
366797 วิทยานิพนธป์ริญญาโท                                               12 
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน                                      - 
 รวม                                                               12 

ชั นปีที่ 2 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

ไม่มี 

ชั นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
366797 วิทยานิพนธป์ริญญาโท                                               12 
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน                                      - 
 สอบประมวลความรู ้                                      - 
 รวม                                                                      12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ไม่มี 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
366797 วิทยานิพนธป์ริญญาโท                                                  14 
 สอบวิทยานิพนธ ์
 รวม                                                                14  

 
 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
366701 ก.รก.701 พื้นฐานระบบเกษตร 3 
366703 ก.รก.703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2 
  และความมั่นคงทางอาหาร  
366706 ก.รก.706 ระเบียบวธิีวิจยัขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร 2 
                                   กระบวนวชิาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
  รวม                                                                              10 
 

ชั นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
366701 ก.บพ.701 แนวคิดเชิงระบบสูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยนื 3 
366709 ก.บพ.704 การเชื่อมโยงเกษตรกรไปสู่ตลาดอย่างยัง่ยืน 2 
366708 ก.รก.708 การจัดการระบบฟาร์มตามแนวทางการบูรณาการระบบนิเวศเกษตร 3 
  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 
  รวม 12 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
366702 ก.รก.702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร 2 
366791 ก.รก.791 สัมมนาระบบเกษตร 1 1 
  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 4 
  กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
  สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
  รวม 10 

 
ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต 
366702 ก.บพ.702 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบเพือ่การเกษตรยั่งยืน 3 
366791 ก.บพ.791 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉรยิะเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 1 1 
  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 6 
   เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
   
 
  รวม 10 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ 2 
  กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 
366799 ก.รก.799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท   6 
  สัมมนาและน าเสนอผลงาน  
  รวม                                                                               11 

 
ชั นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
   กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
366799 ก.บพ.799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท 6 
   

 รวม 9 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
366792 ก.รก.792 สัมมนาระบบเกษตร 2 1 
366799 ก.รก.799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท   6 
    สัมมนาและน าเสนอผลงาน   
  สอบวิทยานิพนธ ์   
  รวม 7 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
366792   ก.บพ.792        สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา          1 
                                     อย่างยั่งยืน 2  
366799 ก.บพ.799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท 6 
  สอบวิทยานิพนธ ์  
  รวม 7 

 


