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S/ครั�งที�(Date) = สง่ไป สปอว.แลว้ (เมื�อวนัที�) 
E/ครั�งที�(date) =สง่ใหม้หาวทิยาลยัแกไ้ข 
A1/ครั�งที�(date)=หวัหนา้ฝ่าย (ตรวจสอบ) 
A2/ครั�งที�(date)=ผูอํ้านวยการกลุม่ (ตรวจสอบ) 
A3/ครั�งที�(date)=ผูอํ้านวยการสํานัก/กอง (ตรวจสอบ) 
A4/ครั�งที�(date)=ปลดักระทรวงฯ (ตรวจสอบ) 
P(date)=พจิารณาความสอดคลอ้งและออกรหสัหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้
© 2018 สํานักงานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย และนวตักรรม - All Rights Reserved.



 
 
 

 
 

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
จังหวัดเชียงใหม 

 

 



 

มคอ.2  1 
 
 

 

คำนำ  
      หล ักส ูตรปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาพ ืชไร  ฉบ ับน ี ้  เป นหล ักส ูตรปร ับปร ุงป   

พ.ศ. 2562 ที่ไดรับการปรับปรุงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ฉบับป พ  .ศ .  2556  
ในการปรับปรุงครั้งนี้ ไดพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ.2558  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีตองการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จริยธรรม มีความรูความสามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพ หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเปนนักวิชาการนักวิจัยและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาพืชไรดานตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ป พ.ศ.2562 นี้ ไดรับการ
ปรับปรุง โครงสรางหลักสูตร รายวิชา ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา และกลุมวิชาเอกเลือก เพื่อใหสัมฤทธิ์ผล
ทางการศึกษา ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ และผลิตดุษฎีบัณฑิตใหตรงตามความตองการขององคกร
ผูใชดุษฎีบัณฑิต ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและสังคมตอไป 
  

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
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สารบัญ 
 หนา 
คำนำ 1 
สารบัญ 2 
ใบสรุปข้ันตอนการเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 3 
หมวดท่ี  

1 ขอมูลท่ัวไป 4 
2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 13 
4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมิน 58 
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 74 
6 การพัฒนาคณาจารย 78 
7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร 79 
8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 89 

เอกสารแนบ (หลักสูตรปรับปรุง)  
1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร กับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร – โครงสรางหลักสูตรเดิม - โครงสรางหลักสูตรใหม 
92 

2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 93 
3 สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร  97 
4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 123 
5 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร 161 
6 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร 163 
7 รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร 165 
8 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560 167 
9 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตาม

เง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
202 

10 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตาม
เง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

205 

11 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องรายชื่อวารสารวิชาการสำหรับการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยตามเง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

208 
 

12 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องเกณฑการสอบผานความรูภาษาตางประเทศของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

211 

13  ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษา
สถาบันอ่ืนและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

213 
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ใบสรุปข้ันตอนการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
………………………………………… 

 
 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังนี้  
 

1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร                            
ในการประชุม  ครั้งท่ี 1 /2560 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2560 

2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี  18 กันยายน 2561 
คณะกรรมการวิชการคณะ 5 ตุลาคม 2561 

3. คณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร                                               
ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 

4. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบใหนำเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการวิชาการใน
การประชุม  ครั้งท่ี 15/2561 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

5. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนำเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม  ครั้งท่ี 16/2561 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562 

7. สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร   
ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2562 
 

การขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

    8.   คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
          ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 
    9.   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
         ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
  10.   สภามหาวิทยาลัย เหน็ชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
         ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

วิทยาเขต/คณะ  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสหลักสูตรและช่ือหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร : 25510131110081 
ช่ือหลักสูตร   

  (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Agronomy 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร) 

  ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (พืชไร) 

  ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Agronomy) 

  ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Agronomy) 
 

3. วิชาเอก หรือ ความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

 ไมมี 

1. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1 หลักสูตร แบบ 1 (เนนการทำวิจัยดุษฎีนิพนธ) 
      หลักสูตร แบบ 1.1   48  หนวยกิต 
      หลักสูตร แบบ 1.2   72  หนวยกิต 
 4.2 หลักสูตร แบบ 2 (เนนเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะในการทำวิจัยดุษฎีนิพนธ) 
      หลักสูตร แบบ 2.1   48  หนวยกิต 
      หลักสูตร แบบ 2.2   72  หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.1 มีระยะเวลาเรียน 3 ป, และปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2 
มีระยะเวลาเรียน5 ป ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูสมัครเขาเรียน 
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5.2 ภาษาท่ีใช 
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
หลักสูตรรับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ

5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การใหปริญญากับผูสำเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ปรับปรุงจากหลักปรัญชาดุษฎีบัณฑิต         
                สาขาวิชาพืชไร พ.ศ. 2556 
 6.2 เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 6.3 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบใหนำเสนอตอคณะกรรมการวิชาการ 

     ในการประชุมครั้งท่ี 15/2561 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
     ในการประชุม ครั้งท่ี 16/2561 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

 6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
     ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562 

 6.6 สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร   
    ในการประชมุ  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2562 

การขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
          6.7 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
               ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 
          6.8 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
               ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 
          6.8 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

- อาจารยในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

- บุคลากรสายวิชาการในหนวยงานของรัฐบาลหรือสถาบันวิจัยตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

- นักวิจัยและนักวิชาการเกษตรในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตางๆ 

- ประกอบอาชีพสวนตัว 
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9.ช่ือ ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก 

ป 
พ.ศ. 

1 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวเนตรนภา อินสลุด วท.ด. 
วท.บ. 

พืชไร 
เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2549 
2544 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายวิชญภาส สังพาลี 
 

D.Sc. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology and 
Geosciences-Plant 
Ecology 
วนศาสตร 
วนศาสตร 

Osaka City University, 
Japan 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2553 
 

 
2545 
2540 

3 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายปรีดา นาเทเวศน Ph.D. 
M.Sc. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Plant Genetics  
Agriculture 
พืชสวน  
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

Ehime University, Japan  
Kagawa University, Japan  
มหาวิทยาลัยแมโจ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553  
2550  
2548 
2546 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 1) ประเทศไทยในปจจุบันยังคงเปนประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญของประเทศมีอาชีพ
เปนเกษตรกร ทำใหภาคการเกษตรมีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง
การสรางรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร อยางไรก็ตามศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรไทย
มีประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร ทั้งนี้เพราะผลผลิตทางการเกษตรยังคงมาจากระบบการผลิตที่ตั ้งอยูบน
รากฐานของประสบการณของตัวเกษตรกรเอง รวมถึงพึ่งพาสภาพภูมิอากาศในแตละปซึ่งเปนปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมได ทำใหมวลรวมของผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรคอนขางต่ำ  

2) สังคมโลกาภิวัฒน  มีการเปดเสรีทางการคาของสังคมประชาชาติอาเซียน ทำใหประเทศไทยเขา
สูการแขงขันทั้งในดานการผลิตสินคาเกษตรและการตลาด และมีการนำระบบคุณภาพและมาตรฐานดาน
การเกษตรและอาหารมาใชในการกีดกันทางการคาแทน ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีประเทศไทยตอง
สรางคนที่มีความรูทางดานการเกษตรที่มีองคความรูระดับสูงที่เกี่ยวของกับดานการผลิตพืชไร โดยบูรณา
การศาสตรในสาขาตาง ๆ ในงานคนควาวิจัยเพื่อถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดานพืชไรใหกับ
สังคม และเปนที่ยอมรับ อันไดแก การผลิตและการปรับปรุงพันธุพืช เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
พืช  
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากอดีตที่ผานมา ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย นับตั้งแตเริ ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดย

ภาครัฐไดบทเรียนวาการพัฒนาประเทศไดนำทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและความไดเปรียบดาน
แรงงานของประเทศมาใชสนับสนุนการพัฒนาและขยายฐานการผลิต มีการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการ
นำเขา การเติบโตดังกลาวแลกดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมเหมาะสมและยังตองพึ่งพาอาศัย
เทคโนโลยี ทุน ตลาดจากตางประเทศ ขณะที่การพัฒนาคุณภาพคน การเสริมสรางทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และการฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมเปนไปอยางลาชา สงผลให
ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไมเพิ่มขึ้น ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศลดนอย 
ถอยลง ตลอดจนมีปญหาความขัดแยงในสังคมจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  ละเลยภูมิปญญา
ทองถิ่น ซึ่งเปนองคความรูที่สำคัญของประเทศ และการจัดระบบการศึกษาตามแบบตะวันตกที่เรียนแบบ
แยกสวน ทำใหผูคนแปลกแยกจากสังคมเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนวิถีการผลิตที่มุงการสงออก ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา ในทายที่สุดการปรับเปลี่ยนไปสูระบบการผลิตตามแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน มุงเนนความสมดุลและยั่งยืนเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลผลิตที่ไดมีความ
ปลอดภัยซึ่งจะสงผลดีตอผูบริโภคสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในปจจุบันที่จะเห็นภาพ
ของสังคมท่ีเนนการมีความสุข การดูแลสุขภาพ มากกวาผลพลอยไดทางเศรษฐกิจ  

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
1)  พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศทางดานกำลังคนและความรูความ

เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับศาสตรตาง ๆ อยางเปนองครวม และสามารถสรางนวัตกรรมใหมทางพืชไรได  
2)  พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และเปนท่ี

ยอมรับระดับสากล  เนนการผสมผสานองคความรูท่ีจำเปน ท้ังทางดานวิทยาศาสตรเกษตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเขาดวยกัน ปรับปรุงหลักสูตรพืชไร เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาที่สงเสริมความเปนผูประกอบการที่นำ
นวัตกรรมใหม ดานปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence, AI) เทคโนโลยีทันสมัยมาใชในกระบวนการ
ผลิต การจัดการและผลิตใหสอดคลองกับความตองการ (Demand) ในตลาดทั้งในและตางประเทศ เพ่ือ
เตรียมพรอมประเทศสูความเปนสากล รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีโครงการพัฒนาทักษะการ
วิจัย การศึกษาดูงาน เพ่ิมประสบการณดาน start up และการใชภาษาตางประเทศ   

12.2   ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมโจเปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในดานการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยมุงเนน
พัฒนาทางดานการเกษตรแบบบูรณาการ เปนแหลงเรียนรูและรวบรวมองคความรูดานเทคโนโลยีเกษตร
แบบสมัยใหม การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร เปนการผสมผสาน
องคความรูที ่มีความเกี่ยวของดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร จัดทำเปนการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาพืชไร เพ่ือสรางความเปนเลิศทางจนเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติตอไป 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
      13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  ไมมี 

  

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

  ไมมี 

 13.3 การบริหารจัดการ 

  ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร  
ผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการสรางสรรคองคความรู นวัตกรรมใหมจากการวิจัย

ทางดานพืชไร สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 สามารถบูรณาการศาสตรหลายศาสตรเขาดวยกัน 
เพื่อใหเกิดความคิดอยางเปนระบบ โดยหลักสูตรเนนใหมีความสำคัญใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเปนเลิศทางดานการเกษตรในระดับนานาชาติ รวมถึง
สามารถอยูรวมกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน โดยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีการใชประโยชน อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.2.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหสามารถสรางองคความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนางานดานพืช

ไรไดดวยตนเองได 
1.2.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหสามารถคิดวิเคราะหและประยุกต เพื่อแกไขปญหาดานการ

ผลิตพืชไรอยางเปนระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถประยุกตใชวิทยาการดานพืชไรท่ีไดเรียนรูในการประกอบอาชีพไดท้ังในบริบทขององคกร หรือ
ธุรกิจอิสระ 

1.2.3 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตมีความรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และใชความรูทางวิชาการดานพืชไรเขาแกไขปญหาได 

1.2.4 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีรอบรู และมีทักษะสูความสามารถ “ผลิตได ขายเปน” 
1.2.5 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมดานวิชาการ มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสังคม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร  ม ีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักส ูตรท่ี
ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวาจะแลว
เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป) 
2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
ดานพัฒนาบุคลากร ดานวิชาการและดานการวิจัย  
เพ่ิมจำนวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ตามเกณฑมาตรฐานในการเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา 

สนับสนุนใหบุคลากรเขา
อบรมหรือสัมมนาทาง
วิชาการ เพ่ือการพัฒนาดาน
งานวิจัย และสนับสนุนให
บุคลากรสรางผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพ และขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

บุคลากรไดรับการพัฒนา
ทางดานวิชาการ และมี
ปริมาณงานวิจัยและการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
รวมถึงการขอตำแหนงทาง
วิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

สงเสริมใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
รวมกับภาคเอกชน 

สงเสริมและสนับสนุนให
วิจัย หรือบุคลากรทำงาน
รวมกับบริการวิชาการ

ภาคเอกชน 

อาจารยและนักศึกษามีความ
รวมมือในดานการวิจัยและ
การบริการวิชาการกับ
ภาคเอกชน 



 

มคอ.2  10 
 
2.1 เปล่ียนแปลงา/แผนการพัฒน  2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง
ในทางวิชาการ 
 

สนับสนุนใหอาจารยเขารวม
การอบรมหรือประชุม
วิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

สนับสนุนใหเขารวมการ
อบรมหรือประชุมวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางนอย 
1 ครั้ง ในรอบ 1 ป 

ภาษาและการทำใหเปนสากล สนับสนุนใหอาจารยเขารวม
ทำการทดสอบความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

อาจารยทุกคนสอบมีผลการ
ทดสอบระดับคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

ดานหลักสูตร 
จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
ตาม มคอ.2 จัดทำรายละเอียด

ตาของรายวิช ามม คอ. 3 ผลการ
ดำเนินการรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 และการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 

ติดตามการกำหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
พืชไร ชี้แจงอาจารยผูสอน
รายวิชาเพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 
และ มคอ 7 ตามชวงเวลาท่ี
กำหนด  

มีรายละเอียดของหลักสูตร
คอตามแบบ ม ท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา มีเอกสาร 
มคอ.2 – มคอ 7 

การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีกำหนดใน มคอ. 3 การ
สรุปผลการดำเนินงานและการ
จัดทำแผนในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
สงเสริมใหมีการเรียนการสอนท่ี
เนนการเรียนรูดวยตนเอง และ
เรียนรูรวมกันของนักศึกษาใน
รายวิชา 

ประชุมกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือกำหนดการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู จัด
ประชุมรวมกับอาจารยผูสอน
เพ่ือชี้แจงและสรุปผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนและการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนการเรียนรูดวย
ตนเองและกระตุนการ
สนทนาเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันของนักศึกษา
ผานเครื่องมือตาง ๆ  

มีการทวนสอบในแตละภาค
การศึกษาในแตละรายวิชา
ตามมติท่ีประชุม ติดตาม
แผนการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 
มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบท่ีเนนการ
เรียนรูดวยตนเอง และ
เรียนรูรวมกันของนักศึกษา
อยางนอย 80% ของ
รายวิชาท่ีเปดสอน 
 

เปดโลกทัศนทางวิทยาการใหกับ
นักศึกษาเพ่ือใหเกิดความคิด
สรางสรรคและมุมมองใหม 
 

สงเสริมใหนักศึกษาไดเขา
รวมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรม
เสริมความรูทางวิชาการ
ใหกับนักศึกษา เชน การเชิญ
ผูเชี่ยวชาญในศาสตรท่ี
เก่ียวของมาบรรยาย 
 
 
 

นักศึกษาไดรับฟงบรรยาย
โดยทางวิชาการจาก
บุคคลภายนอกอยางนอย 1 
ครั้งตอป 
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2. เปล่ียนแปลงา/แผนการพัฒน1  2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
ดานนักศึกษา 
จัดการแผนการศึกษาในระดับ
บัณฑิตใหเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนด เพ ื ่อให น ักศ ึกษาจบ
การศ ึกษาตามระยะเวลา ท่ี
กำหนด 

จัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนการ
ศึกษา รวมกับการใชระบบ
สารสนเทศมาอำนวยความ
สะดวกในการบันทึก สืบคน 
แล ะแสด งผลข  อม ู ล ของ
นักศึกษาแบบรายบุคคล และ
รายหลักสูตร 

นักศึกษาสามารถสำเร็จ
การศึกษาไดตามแผน หรือ 
ตามลักษณะของสาย
งานวิจัยท่ีเลือกได 

ส  ง เ ส ร ิ ม ใ ห  น ั ก ศ ึ ก ษ า มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี  ท ั ก ษ ะ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 

สงเสริมใหนักศึกษารทดสอบ
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
ทางดานการสื ่อสาร และมี
การจ ั ดก ิ จกรรม  Journal 
Club เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
ได  ฝ  กฝนท ั กษะการอ  าน
ภาษาอังกฤษ 

มี นนักศึกษาท่ีเขารวมและผา
การประเมินทดสอบทางดาน
ทักษะภาษาอังกฤษ และ
นักศึกษาสามารถอานและ
สื่อสารขอมูลความรูจาก
บทความภาษาอังกฤษได 

สงเสริมใหนักศึกษาไดมีการ

เรียนรูจากผูประกอบการ เพ่ือ

สรางแรงบันดาลใจและความ

กลาในการเปนผูประกอบการ

อิสระ 

จัดใหมีโครงการอบรม หรือ
ศึกษาดูงานในดานการเปน
ผู ประกอบการเพื ่อเปนแรง
บันดาลใจ หรือแนวทางใน
การเลือกแผนการศึกษาตรง
ตามความสนใจของการเปน
ผ ู  ป ร ะกอบกา ร  ห ร ื อ จั ด
กิจกรรมการศึกษาดูงานและ
ก ิจกรรมบรรยายในสถาน
ประกอบการและประเด็นท่ี
เก่ียวของใหกับนักศึกษา 

มีโครงการอบรม หรือศึกษา
ดูงานในดานการเปน
ผูประกอบการ หรือการเชิญ
วิทยากรซ่ึงเปน
ผูประกอบการมาบรรยาย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เชิงการพัฒนาศักยภาพใน

วิชาการ และการวิจัย 

 

จัดใหมีโครงการอบรมการ
เขียนโครงรางเพ่ือขอทุนวิจัย
จากหนวยงานภายนอก และ
จัดใหมีโครงการอบรมการ
เขียนบทความทางวิชาการ 
และใหความรูเรื่อง
จรรยาบรรณทางวชิาการ 

นักศึกษาทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมการศึกษาดูงานและ
การฟงบรรยายอยางนอยคน
ละ 1 ครั้งในระหวาง
ทำการศึกษาในหลักสูตร 
และมีจำนวนบทความทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพร
อยางนอยคนละ 1 บทความ 
ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
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2. เปล่ียนแปลงา/แผนการพัฒน1  2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย   
มีการสรางเครือขาย และติดตาม
ความพึงพอใจของผูประกอบการ
ตอบัณฑิต 

 

จัดใหมีฐานขอมูล
ผูประกอบการหรือหนวยงาน
ท่ีรับผูสำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรเพ่ือการติดตาม
สถานะ ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการตอบัณฑิต 
 

มีฐานขอมูลและรายงานผล
ของแบบสอบถามความพึง
พอใจในด านต าง  ๆ  โดย

นำเขาประชุมเพื ่อพิจารณา
กล ั ่นกรองผ  านผ ู บร ิหาร
หลักสูตร 
 

มีการติดตามความพึงพอใจของ
บัณฑิตตอหลักสูตร 
 

จัดใหมีแบบสอบถามความพึง
พอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร
ท่ีเรียน 
 

มีรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจเพื ่อใช เปน
แนวทางในการปร ับปรุ ง
หลักสูตรตอไป 

เพ ิ ่มการประชาส ัมพันธ สร าง
เครือขายกับสถานประกอบการ
เพ ื ่อให ทราบสถานภาพและ
ปร ับเปล ี ่ยนท ี ่ เหมาะสมของ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย และ
ผูประกอบการ อันเปนการเพ่ิม
จำนวนน ั กศ ึ กษาตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
 

จัดใหมีการประเมินจำนวน
บัณฑิตท่ีสนใจสมัครเรียนและ
ผานเขาศึกษาในแตละป
การศึกษา ตลอดชวงเวลาการ
ใชหลักสูตร 
 

จำนวนและเปอรเซ็นตท่ี
เพ่ิมข้ึนของบัณฑิตท่ีสนใจ
สมัครและผานเขาศึกษาใน
แตละปการศึกษา ตลอด
ชวงเวลาการใชหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 
สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

  
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
- หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศใชในขณะนั้น  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) รับรอง และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องการรับสมัครเขาศึกษาตอในแต
ละปการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

1) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และ 

2) หลักสูตรแบบ 1 เนนการวิจัยดุษฎีนิพนธ 

 แบบ 1.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ 
และตองเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มีประสบการณวิจัย หรือ มีผลงานตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำ
สาขาวิชา 

 แบบ 1.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการเกษตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
ท่ีมีระดับผลการเรียนดีมาก (มีผลการศึกษาระดับไมนอยกวา 3.50 หรือ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
และมีประสบการณในการทำวิจัย ตลอดจนมีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีได
มาตรฐาน ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา 

3) หลักสูตรแบบ 2 เนนเนื้อหาวิชาวิธีการและทักษะการวิจัยดุษฎีนิพนธ 

แบบ 2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานการเกษตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

แบบ 2.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการเกษตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
ที่มีระดับผลการเรียนดีมาก (มีผลการศึกษาระดับไมนอยกวา 3.50 หรือ เกียรตินิยมอันดับ
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หนึ่ง) และมีประสบการณในการทำวิจัย ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจำสาขาวิชา 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
1) นักศึกษามีความรูดานภาษาตางประเทศไมถึงเกณฑ ทำใหศึกษาคนควาผลงาน   

ทางวิชาการตามคำแนะนำของผูสอนไดนอย 
2) นักศึกษาขาดประสบการณการทำงานวิจัยและขาดทักษะในการคิดอยางเปนระบบ 

ทำใหอภิปรายหรือแสดงความเห็นไมคอยได 
3) กรณีของนักศึกษาตางชาติ อาจมีปญหาเรื่องการปรับตัวในเรื่องของวัฒนธรรม และ

ภาษา 
 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) จัดกิจกรรมสอนเสริมตามความสามารถของผูเรียนกำหนดตารางเวลาการใชหอง 
ปฏิบัติการ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝกฝนทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจำตัวนักศึกษา เพ่ือใหคำปรึกษาท้ังวิชาการและวิชาชีพ 

2) แนะนำใหนักศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง อานบทความทางวิชาการเพ่ิมเติม และสงเสริม
หรือสนับสนุนใหใชเอกสารอางอิงจากตางประเทศ 

3) จัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมไทยและมหาวิทยาลัยแมโจ ใหกับนักศึกษาตางชาติ
รวมกับทางมหาวิทยาลัย 

4) แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจำตัวนักศึกษา ทำหนาท่ีใหคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจน
ชี้แนะแนวทางในการเรียน ใหคำปรึกษาทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการ
ครองชีวิตในสังคม เปาหมายชีวิต การเตรียมความพรอม เขาสู ตลาดแรงงาน 
(Employment)  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

      2.5.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป ไดแก 

1) หลักสูตร แบบ 1.1  สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเนนการวิจัย  
2) หลักสูตร แบบ 2.1  สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเนนเนื้อหาวิชา วิธีการ

และทักษะในการวิจัยดุษฎีนิพนธ 

หลักสูตร แบบ 1.1   
 

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปท่ี 2 - 2 2 2 2 

ชั้นปท่ี 3   2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

จำนวนดุษฎีบัณฑิตคาดวาจะสำเร็จ
การศึกษา ภายใน 3 ปการศึกษา 

- - 2 2 2 

 
 

หลักสูตร แบบ 2.1   
 

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปท่ี 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปท่ี 3   3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 

จำนวนดุษฎีบัณฑิตคาดวาจะสำเร็จ
การศึกษา ภายใน 3 ปการศึกษา 

- - 3 3 3 

 

 2.5.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 ป มีแผน ไดแก 
1) หลักสูตร แบบ 1.2  สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนนการทำวิจัย  ดุษฎี

นิพนธ 

2) หลักสูตร แบบ 2.2  สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเนนเนื้อหาวิชา วิธีการ
และทักษะในการวิจัยดุษฎีนิพนธ 
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หลักสูตร แบบ 1.2   
 

จำนวนนักศึกษา ปการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1  1 1 1 1 1 
ชั้นปท่ี 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปท่ี 3   1 1 1 
ชั้นปท่ี 4    1 1 
ชั้นปท่ี 5     1 

รวม 1 2 3 4 5 
จำนวนดุษฎีบัณฑิตคาดวาจะ
สำเร็จการศึกษา ภายใน 5 ป 
การศึกษา 

- - - - 1 

 

หลักสูตร แบบ 2.2  
 

จำนวนนักศึกษา ปการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1  1 1 1 1 1 
ชั้นปท่ี 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปท่ี 3   1 1 1 
ชั้นปท่ี 4    1 1 
ชั้นปท่ี 5     1 

รวม 1 2 3 4 5 
จำนวนดุษฎีบัณฑิตคาดวาจะ
สำเร็จการศึกษา ภายใน 5 ป 
การศึกษา 

- - - - 1 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

งบประมาณสำหรับคาใชจายเปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ 
 

แหลงทุนสนับสนุน 
งบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.งบประมาณแผนดิน 55,100,000 58,710,000 62,681,000 67,049,100 71,854,000 

2.งบประมาณเงินรายได 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 
 

  
2.6.1 งบประมาณแผนดิน (หนวย/บาท) 

 

หมวดรายจาย 
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม 
2.งบดำเนินงาน 
- ตอบแทน ใชสอย

และวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน 
- ครุภณัฑ 
- สิ่งกอสราง 
4.งบอุดหนุน 
- อุดหนุนโครงการวิจัย  

36,000,000 
 
 

100,000 
100,000 

 
 

18,700,000 
10,300,000 
8,400,000 
300,000 
300,000 

39,600,000 
 
 

110,000 
110,000 

 
 

18,700,000 
10,300,000 
8,400,000 
300,000 
300,000 

43,560,000 
 
 

121,000 
121,000 

 
 

18,700,000 
10,300,000 
8,400,000 
300,000 
300,000 

47,916,000 
 
 

133,100 
133,100 

 
 

18,700,000 
10,300,000 
8,400,000 
300,000 
300,000 

52,707,600 
 
 

146,400 
146,400 

 
 

18,700,000 
10,300,000 
8,400,000 
300,000 
300,000 

 

หมายเหตุ 1) ขอ 1, 3 และ 4 เปนภาพรวมของคณะผลิตกรรมการเกษตร 
 2) เปนงบดำเนินงานท่ีหลักสูตรตองการ 
 

2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท) 
 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
- ตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 

รวม 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 
 

หมายเหตุ คาใชจายเฉล่ียตอหัวตอป 80,000 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
- แบบชั้นเรยีน 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ รวมถึงประกาศอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศเพ่ิมเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร มี 2 แบบ  

  1) หลักสูตร แบบ 1 เนนการทำวิจัยดุษฎีนิพนธ 

   1.1) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
   1.2) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  2) หลักสูตร แบบ 2 เนนเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะในการวิจัยดุษฎีนิพนธ 

2.1) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
2.2) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.1.1 จำนวนหนวยกิต   

        1) หลักสูตร แบบ 1.1  
       เปนแผนการศึกษา สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เนนการทำวิจัย โดยใหมีการ
ทำวิจัยเฉพาะดุษฎีนิพนธ มีจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

        2) หลักสูตร แบบ 1.2  
       เปนแผนการศึกษา สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึงมีผลการศึกษาระดับไมนอย
กวา 3.50 หรือ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ที่เนนเฉพาะการทำวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ มีจำนวน

หนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
       3) หลักสูตร แบบ 2.1  
       เปนแผนการศึกษา สำหรับผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที ่มุ งสรางนักวิจัยและ

นักวิชาการเกษตรใหมีความพรอมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ 
โดยมีหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
       4) หลักสูตร แบบ 2.2  

       เปนแผนการศึกษา สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผลการศึกษาไมนอยกวา 
3.50 ที่มุงสรางนักวิจัยและนักวิชาการเกษตรใหมีความพรอมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะใน
การวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

 

       ทั้งนี้นักศึกษาผูเขาเรียนตามหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 จะตองมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 

Examination), การทดสอบภาษาอังกฤษ (English language test) ,  การสอบประมวลความรู  
(Comprehensive Examination) และสอบดุษฎีนิพนธ (Dissertation Defense) ตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใชในขณะนั้น 
 
  



 

มคอ.2  19 
 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร (จัดการศึกษาเปน 2 แบบ คือ) 
 1) หลักสูตร แบบ 1 เนนการทำวิจัยดุษฎีนิพนธ 
 1.1) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเนนการวิจัยดุษฎีนิพนธ 

1) ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
2) วิชาท่ีไมนับหนวยกิต (9) หนวยกิต 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

1.2) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนนการวิจัยดุษฎีนิพนธ 
1) ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
2) วิชาท่ีไมนับหนวยกิต (13) หนวยกิต 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

 

2) หลักสูตร แบบ 2 เนนเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะในการวิจัยดุษฎีนิพนธ 
      2.1) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเนนเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะในการวิจัยดุษฎี
นิพนธ 

1) วิชาบังคับ 6 หนวยกิต 
2) วิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต 
3) ดุษฎีนิพนธ  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
4) วิชาท่ีไมนับหนวยกิต (9) หนวยกิต 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

     2.2) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนนเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะในการวิจัย 
1) วิชาบังคับ 15 หนวยกิต 
2) วิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต 
3) ดุษฎีนิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
4) วิชาท่ีไมนับหนวยกิต (13) หนวยกิต 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

 

 หมายเหตุ : รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสมในจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของหลักสูตร ไดแก 
1. การสอบเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. รายวิชาบังคับกอนหรือเทียบเทาท่ีไมไดเปนวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกตามความ

เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3. รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือปรับพ้ืนฐาน ตามความเห็นชอบของอาจารย 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

 1) หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเนนการวิจัยดุษฎีนิพนธ 
                    หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิการศึกษาดวยตนเอง) 

1) รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  9 หนวยกิต 
พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร 
AG 701 Research Methodology in Agronomy 

(3) (2–2–5) 
 

พร 79 1 สัมมนา 1 
AG 791 Seminar 1 

(1) (0–2–1) 

พร 792 สัมมนา 2 
AG 792 Seminar 2 

(1) (0–2–1) 

พร 793 สัมมนา 3 
AG 793 Seminar 3 

(1) (0–2–1) 

พร 794 สัมมนา 4 
AG 794 Seminar 4 

(1) (0–2–1) 

พร 795 สัมมนา 5 
AG 795 Seminar 5 

(1) (0–2–1) 

พร 796 สัมมนา 6 
AG 796 Seminar 6 

(1) (0–2–1) 

หมายเหตุ : ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
2) ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 
พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 
AG 891 Dissertation 1 

6 (0–18–0) 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 
AG 892 Dissertation 2 

6 (0–18–0) 

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 
AG 893 Dissertation 3 

6 (0–18–0) 

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 
AG 894 Dissertation 4 

6 (0–18–0) 

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 
AG 895 Dissertation 5 

12 (0–36–0) 

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 
AG 896 Dissertation 6 

12 (0–36–0) 
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 2) หลักสูตรแบบ 1.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเนนการวิจัยดุษฎีนิพนธ 
 

1) รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  13 หนวยกิต 
         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิการศึกษาดวยตนเอง) 
พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร 
AG 701 Research Methodology in Agronomy 

(3) (2–2–5) 
 

พร 79 1 สัมมนา 1 
AG 791 Seminar 1 

(1) (0–2–1) 

พร 792 สัมมนา 2 
AG 792 Seminar 2 

(1) (0–2–1) 
 

พร 793 สัมมนา 3 
AG 793 Seminar 3 

(1) (0–2–1) 

พร 794 สัมมนา 4 
AG 794 Seminar 4 

(1) (0–2–1)  

พร 795 สัมมนา 5 
AG 795 Seminar 5 

(1) (0–2–1)  

พร 79 6 สัมมนา 6 
AG 796 Seminar 6 

(1) (0–2–1) 

พร 797 สัมมนา 7 
AG 797 Seminar 7 

(1) (0–2–1) 

พร 798 สัมมนา 8 
AG 798 Seminar 8 

(1) (0–2–1)  

พร 799 สัมมนา 9 
AG 799 Seminar 9 

(1) (0–2–1)  

พร 800 สัมมนา 10 
AG 800 Seminar 10 

(1) (0–2–1) 

หมายเหตุ : ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
 

 
2) ดุษฎีนิพนธ  ไมนอยกวา  72 หนวยกิต 
พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 
AG 891 Dissertation 1 

6 (0–18–0) 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 
AG 892 Dissertation 2 

6 (0–18–0) 

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 
AG 893 Dissertation 3 

6 (0–18–0) 

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 
AG 894 Dissertation 4 

6 (0–18–0) 
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     หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิการศึกษาดวยตนเอง) 
พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 
AG 895 Dissertation 5 

12 (0–36–0) 

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 
AG 896 Dissertation 6 

12 (0–36–0) 

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7 
AG 897 Dissertation 7 

6 (0–18–0) 

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8 
AG 898 Dissertation 8 

6 (0–18–0) 

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9 
AG 899 Dissertation 9 

6 (0–18–0) 

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10 
AG 900 Dissertation 10 

6 (0–18–0) 
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             3) หลักสูตรแบบ 2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเนนเนื้อหาวิชา 
วิธีการและทักษะในการวิจัยดุษฎีนิพนธ 
 
      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาดวยตนเอง) 
1) รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  9 หนวยกิต 
พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร 
AG 701 Research Methodology in Agronomy 

(3) (2–2–5) 

พร 79 1 สัมมนา 1 
AG 791 Seminar 1 

(1) (0–2–1)  

พร 792 สัมมนา 2 

AG 792 Seminar 2 

(1) (0–2–1) 

พร 793 สัมมนา 3 

AG 793 Seminar 3 

(1) (0–2–1) 

พร 794 สัมมนา 4 

AG 794 Seminar 4 

(1) (0–2–1)  

พร 795 สัมมนา 5 

AG 795 Seminar 5 

(1) (0–2–1) 

พร 796 สัมมนา 6 

AG 796 Seminar 6 

(1) (0–2–1) 

หมายเหตุ : ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
 

2) รายวิชาบังคับ  6 หนวยกิต 

พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 

AG 711 Research on Improvement and Breeding of Field Crop  

Cultivars 

3 (2-3-5) 

พร 721 การคนควาและพัฒนาทางสรีรวิทยาการผลิตพืชไร 

AG 721 Research on Advanced in Field Crop Physiology and 

Production 

3 (2-3-5) 

3) รายวิชาเอกเลือก  6 หนวยกิต 

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3 (2-3-5) 

AG 511 Advanced Plant Breeding   

พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุพืช 3 (2–3–5) 

AG 512 Biometrical Procedures in Plant Breeding   

   

 

 

 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิการศึกษาดวยตนเอง) 
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พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 (2–3–5) 

AG 521 Seed Physiology   
พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3 (2-2-5) 
AG 524 Plant-Microbe-interaction   
พร 525 การปรับตัวของพืช 3 (2-2-5) 
AG 525 Plant Adaptation   
พร 531 การจัดการขอมูลและวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณดานพืช 3 (2-3-5) 
AG 531 Data Mangement and Quantitative Methods  
           for Plant Science 

  

พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3 (2-3-5) 
AG 541 Plant Nutrient Management Innovation   
พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณในพืช 3 (2-3-5) 
AG 712 Selection Theory for Quantitative Traits in Plants    
พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยาในการผลิตพืชไร 3 (2-2-5) 
AG 722 Applied physiological methods in field crop 

production 
  

พร 741 เรื่องเฉพาะทางพืชไร 3 (2-3-5) 
AG 741 Selected Topics in Agronomy   

 
 

4) ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 
AG 891 Dissertation 1 

6 (0–18–0) 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 
AG 892 Dissertation 2 

6 (0–18–0) 

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 
AG 893 Dissertation 3 

6 (0–18–0) 

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 
AG 894 Dissertation 4 

6 (0–18–0) 

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 
AG 895 Dissertation 5 

12 (0–36–0) 
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หมายเหตุ : 1. รายวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาพืชไร หรือวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร ฯ ที่จะเปดในอนาคต หรือ
รายวิชาของสาขาอื่น แตไมเกิน 3 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธของนักศึกษา  

2. รายวิชา พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืช กำหนดใหเรียน
เพ่ิมเติม เพ่ือปรับพ้ืนฐาน ในกรณีนักศึกษาท่ีไมเคยผานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับบัณฑิตศึกษามากอน   
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             4) หลักสูตรแบบ 2.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนนเนื้อหาวิชา 
วิธีการและทักษะในการวิจัยดุษฎีนิพนธ 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิการศึกษาดวยตนเอง) 
1) รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  13 หนวยกิต 
พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร 
AG 701 Research Methodology in Agronomy 

(3) (2–2–5) 

พร 79 1 สัมมนา 1 
AG 791 Seminar 1 

(1) (0–2–1) 

พร 792 สัมมนา 2 
AG 792 Seminar 2 

(1) (0–2–1) 

พร 793 สัมมนา 3 
AG 793 Seminar 3 

(1) (0–2–1) 

พร 794 สัมมนา 4 
AG 794 Seminar 4 

(1) (0–2–1) 

พร 795 สัมมนา 5 

AG 795 Seminar 5 

(1) (0–2–1) 

พร 79 6 สัมมนา 6 

AG 796 Seminar 6 

(1) (0–2–1) 

พร 797 สัมมนา 7 

AG 797 Seminar 7 

(1) (0–2–1) 

พร 798 สัมมนา 8 

AG 798 Seminar 8 

(1) (0–2–1) 

พร 799 สัมมนา 9 

AG 799 Seminar 9 

(1) (0–2–1) 

พร 800 สัมมนา 10 

AG 800 Seminar 10 

(1) (0–2–1) 

หมายเหตุ : ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
 
2) รายวิชาบังคับ  15 หนวยกิต 

พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 3 (2-3-5) 

AG 510 Biotechnology for Plant Breeding and 

Improvement 

  

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไรข้ันสูง 3 (2-3-5) 

AG 520 Advanced Crop Physiology   

 

 

  

 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิการศึกษาดวยตนเอง) 
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พร 530 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืช 3 (2-3-5) 

AG 530 Experimental Designs for Crop Research   

พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 

AG 711 Research on Improvement and Breeding of Field Crop  

Cultivars 

3 (2-3-5) 

พร 721 การคนควาและพัฒนาทางสรีรวิทยาการผลิตพืชไร 

AG 721 Research on Advanced in Field Crop Physiology and 

Production 

3 (2-3-5) 

4.3) รายวิชาเอกเลือก  9 หนวยกิต 

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3 (2–3–5) 

AG 511 Advanced Plant Breeding   

พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุพืช 3 (2–3–5) 

AG 512 Biometrical Procedures in Plant Breeding   

พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 (2–3–5) 

AG 521 Seed Physiology   
พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3 (2-2-5) 
AG 524 Plant-Microbe-Interaction   
พร 531 การจัดการขอมูลและวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณดานพืช 3 (2-3-5) 

AG 531 Data Management and Quantitative Methods  

           for Plant Science 

  

พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3 (2-3-5) 
AG 541 Plant Nutrient Management Innovation   
พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณในพืช 3 (2-3-5) 
AG 712 Selection Theory for Quantitative Traits in Plants    
พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยาในการผลิตพืชไร 3 (2-2-5) 
AG 722 Applied physiological methods in field crop 
production 

  

พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำฟารมแบบอัจฉริยะ 3 (2-3-5) 
AG740 Big Data in Smart Farming   
พร 741 เรื่องเฉพาะทางพืชไร 3 (2-3-5) 
AG 741 Selected Topics in Agronomy   
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4) ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 

AG 891 Dissertation 1 
6 (0–18–0) 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 

AG 892 Dissertation 2 
6 (0–18–0) 

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 

AG 893 Dissertation 3 
6 (0–18–0) 

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 

AG 894 Dissertation 4 
6 (0–18–0) 

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 

AG 895 Dissertation 5 

12 (0–36–0) 

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 
AG 896 Dissertation 6 

12 (0–36–0) 

หมายเหตุ : 1. รายวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาพืชไร หรือวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร ฯ ที่จะเปดในอนาคต หรือ
รายวิชาของสาขาอื่น แตไมเกิน 3 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธของนักศึกษา  

2. รายวิชา พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืช กำหนดใหเรียน
เพ่ิมเติม เพ่ือปรับพ้ืนฐาน ในกรณีนักศึกษาท่ีไมเคยผานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับบัณฑิตศึกษามากอน   
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เกณฑการกำหนดรหัสและเลขประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 

เลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักรอย) เลข 5, 6, 7, 8 แสดงถึง ระดับรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนี้  

เลข 5 และ 6 เปนระดับรายวิชาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท 
เลข 7 และ 8 เปนระดับรายวิชาในระดับปริญญาเอก  
เลขตัวกลางของรหัสวิชา (หลักสิบ) แสดงถึง กลุมวิชาในหลักสูตรฯ รหัสดังนี้ 

0 แสดงถึง กลุมวิชาพ้ืนฐาน  
1 แสดงถึง กลุมวิชาปรับปรุงพันธุ  
2 แสดงถึง กลุมวิชาสรีรวิทยา  
3 แสดงถึง กลุมวิชาสถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห 
4 แสดงถึง กลุมวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิชาเฉพาะทางพืชไร 
9 แสดงถึง กลุมวิชาสัมมนา การคนควาอิสระ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 

เลขตัวท่ีสามของรหัสวิชา (หลักหนวย) แสดงถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชานั้นๆ 
 
 



 

มคอ.2  30 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
1) แผน แบบ 1.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเนนการวิจัยดุษฎีนิพนธ  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร (3) (2) (2) (5) 
พร 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

พร 792 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

พร 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 0 36 0 

รวม 6 0 36 0 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

พร 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 12 0 18 0 

รวม 12 0 18 0 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

พร 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
หมายเหตุ : - ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต โดยมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U 
  - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ตามคำแนะนำของอาจารย 
    ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 2) แผน 1.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนนการวิจัยดุษฎีนิพนธ 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร (3) (2) (2) (5) 
พร 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

พร 792 สัมมนา 2 )1(  (0) )2(  )1(  
พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 6 2 18 0 

รวม 6 2 18 0 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) 1 
พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 797 สัมมนา 7 (1) (0) (2) (1) 
พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 798 สัมมนา 8 (1) (0) (2) (1) 
พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 799 สัมมนา 9 (1) (0) (2) (1) 
พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 800 สัมมนา 10 (1) (0) (2) (1) 
พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

หมายเหตุ : - ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต โดยมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U 
  - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ตามคำแนะนำของอาจารย 
       ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3) หลักสูตรแบบ 2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เนนเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะการวิจัย

ดุษฎีนิพนธ 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุพืชไร 
3 2 3 5 

พร 721 การคนควาและพัฒนาทาง
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร 

3 2 3 5 

พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร (3) (2) (2) (5) 
พร 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 4 6 10 
 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 792 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 6 0 18 0 
พร xxx วิชาเอกเลือก 3 - - - 
พร xxx วิชาเอกเลือก 3 - - - 

รวม 12 - - - 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
หมายเหตุ : - ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต โดยมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U 
  - นักศึกษาตองเลือกเอกเลือกในรหัส 7 อยางนอย 2 รายวิชา 
  - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ตามคำแนะนำของอาจารย 
       ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
4) หลักสูตรแบบ 2.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนนเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะในการ

วิจัยดุษฎีนิพนธ 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรงุ

และพัฒนาพันธุพืช 
3 3 3 5 

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไรข้ันสูง    3 2 3 5 
พร 530 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัย

พืช 
3 2 3 5 

พร 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
รวม 9 7 9 15 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุพืชไร 
3 2 3 5 

พร 792 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
พร xxx วิชาเอกเลือก 3 x x x 

รวม 6 - - - 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 721 การคนควาและพัฒนาทาง

สรีรวิทยาการผลิตพืชไร 
3 2 3 5 

พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร (3) (2) (2) (5) 
พร 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

รวม 3 2 3 5 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
พร xxx วิชาเอกเลือก 3 - - - 
พร xxx วิชาเอกเลือก 3 - - - 

รวม 3 - - - 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 6 0 12 0 

รวม 6 0 12 0 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 797 สัมมนา 7 (1) (0) (2) (1) 
พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 798 สัมมนา 8 (1) (0) (2) (1) 
พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 799 สัมมนา 9 (1) (0) (2) (1) 
พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 12 0 36 0 

รวม 12 1 36 0 
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ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 
พร 800 สัมมนา 10 (1) (0) (2) (1) 
พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 12 0 36 0 

รวม 12 1 36 0 
 
หมายเหตุ : - ( )  เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต โดยมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U 
  - นักศึกษาตองเลือกเอกเลือกในรหัส 7 อยางนอย 2 รายวิชา 
    - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ตามคำแนะนำของอาจารย 
       ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาท่ีเรียนโดยไมนับหนวยกิต  
 

พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ความหมาย ขอบเขตของการวิจัย กระบวนการการวิจัยซึ่งประกอบดวย 

การกำหนดปญหา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การนำหลักสถิติและ
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 
การแปลความหมายขอมูล การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 701 Research Methodology in Agronomy 3 (2-2-5) 
 Prerequisite: As approved by program committee 

   Definition and scope of research methodology; research 
problem identification; literature review; research methodologies; the use of principles 
of statistic and computer system for data analysis; statistical data analysis by software 

program; data interpretation; research presentation; research proposal and report 
writing 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

  

พร 791 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี  

 การนำเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางพืชไรท่ัวไประดับปริญญาเอก 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

AG 791 Seminar 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite: None  

  Presentation and discussion of interesting topics in base of Doctoral 

degree of agronomy. 
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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พร 792  สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน: พร 791 สัมมนา 1 

            การนำเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางพืชไรเฉพาะทางระดับปริญญาเอก 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 792 Seminar 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite: AG 791 Seminar 1 

  Presentation and discussion of interesting topics in 38nalysing38 of 
Doctoral degree of agronomy. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

พร 793 สัมมนา 3 1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: พร 792 สัมมนา 2 

 การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางพืชไรเฉพาะทางที ่เกี ่ยวของกับ

วิทยานิพนธปริญญาเอก 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

AG 793 Seminar 3 1 (0-2-1) 

 Prerequisite: AG 792 Seminar 2 

Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of 

agronomy related to doctor thesis.  

พร 794 สัมมนา 4 1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: พร 793 สัมมนา 3 

 การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางพืชไรเฉพาะทางที ่เกี ่ยวของกับ

วิทยานิพนธปริญญาเอก    

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

AG 794 Seminar 4 1 (0-2-1) 

 Prerequisite: AG 793 Seminar 3 
    Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of 

agronomy related to doctor thesis. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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พร 795  สัมมนา 5 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับกอน: พร 794 สัมมนา 4 

  การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปรายผลและปญหาของการทำดุษฎีนิพนธ 

รวมถึงความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

AG 795 Seminar 5 1 (0-2-1) 

 Prerequisite: AG 794 Seminar 4 
  Presentations of dissertation progress, discussion and report of research 

problems. Publication report concerning the recent research works. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

พร 796  สัมมนา 6 1 (0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: พร 795 สัมมนา 5 
  การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปรายผลและปญหาของการทำ

ดุษฎีนิพนธ รวมถึงความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 796 Seminar 6 1 (0-2-1) 
 Prerequisite: AG 795 Seminar 5 

     Presentations of dissertation progress, discussion and report of research 
problems. Publication report concerning the recent research works. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

พร 797 สัมมนา 7 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน: พร 796 สัมมนา 6 

   การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปรายผลและปญหาของการทำดุษฎีนิพนธ 

รวมถึงความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

AG 797 Seminar 7 1 (0-2-1) 

 Prerequisite: AG 796 Seminar 6 
     Presentations of dissertation progress, discussion and report of research 

problems. Publication report concerning the recent research works. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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พร 798  สัมมนา 8 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน: พร 797 สัมมนา 7 

การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปรายผลและปญหาของการทำดุษฎีนิพนธ 

รวมถึงความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

AG 798 Seminar 8 1 (0-2-1) 
 Prerequisite: AG 797 Seminar 7 

Presentations of dissertation progress, discussion and report of research 

problems. Publication report concerning the recent research works. 
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

พร 799 สัมมนา 9 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับกอน: พร 798 สัมมนา 8 

 การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปรายผลและปญหาของการทำดุษฎีนิพนธ 

รวมถึงความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

AG 799 Seminar 9 1 (0-2-1) 
 Prerequisite: AG 798 Seminar 8 

     Presentations of dissertation progress, discussion and report of research 
problems. Publication report concerning the recent research works. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

พร 800 สัมมนา 10 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับกอน: พร 799 สัมมนา 9 

    การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปรายผลและปญหาของการทำ
ดุษฎีนิพนธ รวมถึงความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 800 Seminar 10 1 (0-2-1) 
 Prerequisite: AG 799 Seminar 9 

     Presentations of dissertation progress, discussion and report of research 
problems. Publication report concerning the recent research works. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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ดุษฎีนิพนธ 

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี    
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอดุษฎีนิพนธ  กำหนดกรอบแนวคิด ออกแบบ
การทดลอง และวางแผนการทำดุษฎีนิพนธ  เนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษา
เพ่ือเลือกหัวขอวิจัย 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 891 Dissertation 1 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: None  
 Literature review related to dissertation.  Concept framework design. 
Design of experiment and dissertation planning.  Conceptual discussion with 
dissertation advisor for topic selection. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1  
       การทำดุษฎีนิพนธดวยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและหลักการที ่เกี ่ยวของ การ
รวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหผล การเสนอประเด็นปญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารยท่ีปรึกษา และการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทำดุษฎีนิพนธ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 892 Dissertation 2 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: AG 891 Dissertation  1   
    Research conduction with creativity involving theories 
and principle.  Data collection and analysis.  Research problem presentation and 
discussion with dissertation advisor.  Solution to problems related to dissertation 
methodology and results. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2  
       การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหผล การพัฒนาแนวคิดอยางอิสระ การ
ประมวลองคความรูจากดุษฎีนิพนธเพ่ือการเรียบเรียงบทความวิจัย 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

AG 893 Dissertation 3 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: AG 892 Dissertation 2  
       Summarized the experimental result and analysis of the data, develop 
the knowledge and novelty for the compilation of research paper. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3  
       การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
องคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ีทำการวิจัย ประมวลองคความรูท้ังหมดเพ่ือ
การเขียนอธิบายอยางชัดเจน เสนอดุษฏีนิพนธ และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ ตามมาตรฐานการ
พิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

AG 894 Dissertation 4 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: AG 893 Dissertation 3  
       Development of independent concept design and ability to express 
opinion, systhesis knowledge leading to the essences of research.  Compilation and 
transfer of knowledge into a clear, defense of dissertation and concised academic 
writing in dissertation with formatting following standards of Maejo University. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5  12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4  
      การทำดุษฎีนิพนธดวยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของ การรวบรวม
ผลการทดลองและวิเคราะหผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็น การสังเคราะหองคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ีทำการวิจัย ประมวล
องคความรูท้ังหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ 
ตามมาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 895 Dissertation 5 12 (0-36-0) 
 Prerequisite: AG 894 Dissertation 4  
       Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis.  Development of independent concept design and ability to 
express opinion, systhesis knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a clear and concised academic writing in 
dissertation.  Dissertation defense and formatting following standards of Maejo 
University. 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
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AG 896 ดุษฎีนิพนธ 6  12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5  
       การทำดุษฎีนิพนธดวยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและหลักการที ่เกี ่ยวของ การ
รวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น การสังเคราะหองคความรูเพื่อแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทำการวิจัย 
ประมวลองคความรูทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ เสนอ
ดุษฎีนิพนธ ตามมาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 896 Dissertation 6 12 (0-36-0) 
 Prerequisite: AG 895 Dissertation 5  
      Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis.  Development of independent concept design and ability to 
express opinion, systhesis knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a clear and concised academic writing in 
dissertation.  Dissertation defense and formatting following standards of Maejo 
University. 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6  
       การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
องคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ีทำการวิจัย ประมวลองคความรูท้ังหมดเพ่ือ
การเขียนอธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ  เสนอดุษฎีนิพนธตามมาตรฐานการ
พิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 897 Dissertation 7 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: AG 896 Dissertation 6  
      Development of independent concept design and ability to express 
opinion, systhesis knowledge leading to the essences of research.  Compilation and 
transfer of knowledge into a clear and concised academic writing in dissertation. 
Dissertation defense and formatting following standards of Maejo University. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

  



 

มคอ.2  44 
 

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7  
       การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
องคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ีทำการวิจัย ประมวลองคความรูท้ังหมดเพ่ือ
การเขียนอธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ  เสนอดุษฎีนิพนธตามมาตรฐานการ
พิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 898 Dissertation 8 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: AG 897 Dissertation7  
      Development of independent concept design and ability to express 
opinion, systhesis knowledge leading to the essences of research.  Compilation and 
transfer of knowledge into a clear and concised academic writing in dissertation. 
Dissertation defense and formatting following standards of Maejo University. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
    

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8  
       การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
องคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ีทำการวิจัย ประมวลองคความรูท้ังหมดเพ่ือ
การเขียนอธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ  เสนอดุษฎีนิพนธตามมาตรฐานการ
พิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 899 Dissertation 9 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: AG 898 Dissertation 8  
       Development of independent concept design and ability to express 
opinion, systhesis knowledge leading to the essences of research.  Compilation and 
transfer of knowledge into a clear and concised academic writing in dissertation. 
Dissertation defense and formatting following standards of Maejo University. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10  6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน: พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9  
       การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
องคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ีทำการวิจัย ประมวลองคความรูท้ังหมดเพ่ือ
การเขียนอธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ  เสนอดุษฎีนิพนธตามมาตรฐานการ
พิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

(บรรยาย 0  ชั่วโมงปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 900 Dissertation 10 6 (0-18-0) 
 Prerequisite: AG 899 Dissertation 9  
       Development of independent concept design and ability to express 
opinion, systhesis knowledge leading to the essences of research.  Compilation and 
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transfer of knowledge into a clear and concised academic writing in dissertation. 
Dissertation defense and formatting following standards of Maejo University. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

 
รายวิชาบังคับ   

พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน  :พร 410 การปรับปรุงพันธุพืช หรือ   

 พร  421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช หรือ 
 ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การศึกษาทฤษฎีและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ถูกใชเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชและ

การพัฒนาพันธุกรรมของพืช เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ การใชอณูชีวิวิทยาในการปรับปรุงพันธุ การ
ถายยีน และการแกไขจีโนม ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคนิคเหลานี้ในการพัฒนาการผลิต และ
ผลผลิตพืช การใชเครื่องมือชีวสารสนเทศ และฐานขอมูลชวยในการพัฒนาพันธุพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 510 Biotechnology for Plant Breeding and Improvement 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :AG 410 Plant Breeding or  

 AG 421 Plant Biotechnology or  

 As approved by program committee 
An investigation into biotechnology theories and techniques employed in 

plant breeding and genetic improvement of plants, such as tissue cultures, molecular 
breeding, plant transformation, and genome editing, as well as the applications of these 
techniques for the improvement of crop production and products, together with the 
application of 45nalysing45tics tools and databases for crop improvement (Lecture 2  
hour, Practice 3 hours, Self Study 5 hour/week) 
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พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไรข้ันสูง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน: ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต หรือ 

                   ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โครงสรางและหนาที่ขององคประกอบของเซลพืช การดูดใชและการดูดซึมน้ำและธาตุ

อาหารของพืช การสังเคราะหดวยแสงและการหายใจ ประสิทธิภาพในการสังเคราะหดวยแสงในพืชไร 
การเคลื่อนยายในทออาหาร สัมพันธระหวางแหลงสรางและแหลงสะสม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโต สารเคมีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สรีรวิทยาความเครียดของพืช  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5  ชั่วโมง /สัปดาห ) 
AG 520 Advanced Crop Physiology  3 (2-3-5) 
 Prerequisite: BI 310 Applied Plant Physiology or  

                  Approved by program committee 
Plant cell structure and functions; Nutrient and water uptake and 

assimilation in plant; Photosynthesis and respiration; Photosynthetic efficiency in crops; 
Translocation in phloem. Source-sink relationship; Dry-matter partitioning; Growth and 
development Plant stress physiology 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พร 530 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืช 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน : พร 430 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห หรือ 

                     ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ความสำคัญของการวางแผนการทดลอง หลักการในการวางแผนการทดลองและ

ผลกระทบทางสถิติจากการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ วิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยอยางเหมาะสม 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ตลอดจนวิธีการทางสถิติอื่น ๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพให
งานวิจัย การใชโปรแกรมทางสถิติชวยวิเคราะหผลการวจิัยผานระบบอินเตอรเน็ต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5  ชั่วโมง /สัปดาห ) 
AG 530 Experimental Designs for Crop Research 

Prerequisite:  AG 430 Experimental Technique and 
Analysis or Approved by program committee 

3 (2-3-5) 

The principle and necessary of experimental designs in field crops.  The 
results of statistical analysis and interpretation on the different experiment designs and 
treatment arrangements.  The comparison mean analysis, the variable co- relation 
analysis, the other statistic methods and programs for enhancement the research 
efficiency, utilization of statistical analysis program to help analyze research data 
though the internet 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
 
 
 

พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 3 (2-3-5) 
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 วิชาบังคับกอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร               
   ศึกษาแนวทางความกาวหนา ที ่เกิดขึ ้นใหมในดานการปรับปรุงพันธุ พืช ซ่ึง

ประกอบดวยดาน วิธีการในการปรับปรุงพันธุ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีอยูสำหรับใชเพื่อการพัฒนาา
พันธุพืช โดยผานการพิจารณา และวิเคราะหขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การใชเครื่องมือชีวสารสนเทศ 
และฐานขอมูลชวยในการพัฒนาพันธุพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 711 Research on Improvement and Breeding of Field Crop 

Cultivars 
3 (2-3-5) 

 Prerequisite: Approved by program committee   
            Exploration of advanced and emerging trends in plant breeding, 47nalysing 
breeding methodologies and other technologies available for plant improvement 
through critical analysis of related literatures, the application of 47nalysing47tics tools 
and databases for crop improvement  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)  
 

พร 721 การคนควาและพัฒนาทางสรีรวิทยาการผลิตพืชไร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร               

 กระบวนการทางเมตาบอลึซึม กระบวนการทางชีวเคมีที ่สงผลตอการเจริญเติบโตและ 
การใหผลผลิตของพืชไร ปจจัยที่มีผลตอการแสดงออกทางดานการเจริญเติบโตพัฒนาการ การ
ใหผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการของพืชไร การจัดการทางดานพืชไร  
ทางพันธุกรรม การเตรียมการเพื ่อลดความเสียหายของพืชไร เพื ่อความมั ่นคงทางอาหาร  
เมื่อสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความแหงแลง น้ำขังดิน
เค็ม หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการทางสรีรวิทยา เพื่อเพ่ิม
คุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของผลผลติพืชไรในอนาคต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)  
AG 721 Research on Advanced in Field Crop Physiology and 

Production 

3 (2-3-5) 

 Prerequisite: Approved by program committee      
Plant metabolisms and bio- chemical processes which effected on the growth 

and yield production in field crops.  Factors effect on the expression in growth and 
development, yield qualities and the nutritional function in field crops.  Plant 
population and field manipulation including in plant genetics and environmental effect 
on yield production and qualities.  The preparative of implementation for decreasing 
the loss of yield protentials and procuction when the environmental and climate 
changes and food security, the research and development on plant physiological 
processes for enhancement yield qualities and nutritional function of field crop in the 
future.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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รายวิชาเอกเลือก 

 

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน: พร 410 การปรับปรุงพันธุพืช หรือ 

                   ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมท่ีมีในธรรมชาติ รวมถึงเทคนิคในการกอใหเกิดความ

หลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อประโยชนในการปรับปรุงพันธุ เรียนรูทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทฤษฎีและเทคนิคที่สำคัญในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากร
รวมถึงการใชเครื่องหมายโมเลกุลชวยในการคัดเลือก และการใชเครื่องมือชีวสารสนเทศชวยในการ
ปรับปรุงพันธุพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5  ชั่วโมง /สัปดาห ) 
AG 511 Advanced Plant Breeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite: AG 410 Plant Breeding or  

                  Approved by program committee 
Study natural genetic diversity and techniques employed to generate genetic 

diversity beneficial for plant breeding program, heredity theory and techniques for 
genetic inheritance analysis, selection theory and important techniques for selection to 
improve population, including marker assisted selection, and application of 
bioinformatics tools to assist plant breeding process 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุพืช 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน : พร 410 การปรับปรุงพันธุพืช หรือ  

           พร 430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห หรือ 

           ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ศึกษาปฏิกิริยาของยีนควบคุมลักษณะการถายทอดเชิงปริมาณ เรียนรูการใชแผนการผสม

พันธุพืชเพ่ือการจำแนกความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการตอบสนองตอการคัดเลือก แนวความคิด
เกี่ยวกับอัตราพันธุกรรม  การวิเคราะหเสถียรภาพทางพันธุกรรม และการประเมินคาปฏิสัมพันธ
ระหวางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม คาความสัมพันธระหวางจีโนไทพกับฟโนไทพ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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AG 512 Biometrical Procedures in Plant Breeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :AG 410 Plant Breeding or  

 AG 430  Experimental Techniques and Analysis or 

 As approved by program committee 
Distinguish types of gene action in quantitative inheritances.  Understanding 

concept of mating designs for estimating genetic components of variation and genetic 
gain.  Considering heritability of traits of interest.  Analyzing genetic stability and 
determining interaction between genetic and environment, correlation between 
genotype and phenotype 

(Lecture 2  hour, Practice 3 hours, Self Study 5 hour/week) 
 

พร 521 สรีวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน:  พร 440 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ หรือ  

 พร 441 การผลิตเมล็ดพันธุ หรือ  
 ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

         สรีรวิทยาของการพัฒนา และการงอกของเมล็ด เนนเรื่องการเกิดและการเจริญเติบโต
ของเมล็ด การสะสมอาหารและการสุกแก ปจจัยที ่มีผลตอการพัฒนาของเมล็ดเชน สิ ่งแวดลอม 
พันธุกรรม และฮอรโมน สาเหตุและการทำลายการพักตัวของเมล็ดแบบตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงระดับ
เซลลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดระหวางเก็บรักษา การงอกและการเจริญเติบโต
ของตนออน   

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 521 Seed Physiology  3 (2-3-5) 
 Prerequisite: AG 440 Seed Technology or  

 AG 441 Seed Production or  
        As approved by program committee 

      Physiology of seed development and germination, emphasize on seed 
formation, growth, food reservation and maturity.  Factors affected seed development, 
including : genetics, environments and hormones. Causes of various seed dormancy and 
methods of breaking seed dormancy.  The changes in cell level related to seed 
deterioration during storage. Germination and Seeding growth determination. 

(Lecture 2 hours, Practice 2  hours, Self Study 5 hours/week) 
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พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การศึกษาธรรมชาติและกลไกของความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ระหวางพืชกับจุลินทรีย 
ทั้งความสัมพันธที่การกอใหเกิดความเสียหาย และ ความสัมพันธที่กอใหเกิดประโยชนตอพืช ในระดับ
เซลลและระดับโมเลกุล รวมถึงการนำความรูเหลานี้มาประยุกตใชเพื่อประโยชนทางการเกษตร ผาน
กระบวนการตาง ๆ เชน การปรับปรุงพันธุ การจัดการเพาะปลูกพืช และการอารักขาพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 524 Plant–Microbe Interactions 3 (2-2-5)  
 Prerequisite: None 

an investigation on the nature and mechanism of different forms of 
relationship between plant and microbes in both pathogenic and symbiotic 
relationships at the cellular and molecular levels together with the applications of these 
knowledge in agriculture through plant breeding, field management, and plant 
protection 

(Lecture 2  hour, Practice 2 hours, Self Study 5 hour/week) 
 

พร 531 การจัดการขอมูลและวิธีเคราะหเชิงปริมาณดานพืช 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การจัดการขอมูล วิธีเชิงปริมาณสำหรับการวิเคราะหและแปลผลขอมูลการวิจัยดานพืช 

หลักการออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย 

สหสัมพันธ การประยุกตใชความสัมพันธทางสถิติสำหรับการศึกษาการเติบโตของพืช การประยุกตใช

โปรแกรม R และ Excel เพ่ือการวิเคราะหและนำเสนอขอมูล 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

AG 531 Data Management and Quantitative Methods for 
Plant Science 

3 (2-3-5) 

 Prerequisite: None 

Nomenclature and historical aspects, Biological and chemical Site- specific 
nutrient management for sustainable crop production, effective fertilizer application; 
utilization of soil data; appropriate on-farm soil fertilizer technology for crop production; 
techniques on problem analysis in plant nutrient deficiency  

(Lecture 2  hour, Practice 3 hours, Self Study 5 hour/week) 
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พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื ้นที ่เพื ่อการผลิตพืชอยางยั ่งยืน การใชปุ ยอยางมี

ประสิทธิภาพ การใชประโยชนขอมูลดินสำหรับการจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการธาตุอาหารท่ี

เหมาะสมในการผลิตพืชไร เทคนิคในการวิเคราะหปญหาการขาดธาตุอาหารพืช เทคโนโลยีการ

ตรวจจับอัจฉริยะ การใชเครื่องมือปญญาประดิษฐ (AI) หุนยนต (robotic) และระบบอินเตอรเน็ตของ

สรรพสิ่ง (IoT) ในการจัดการธาตุอาหารพืชอยางแมนยำ  
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

AG 541 Plant Nutrient Management Innovation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite: None 

Site specific plant nutrient management for sustainable crop production; 
Effective fertilizer application; Use of soil information for plant nutrient management; 
the appropriate nutrient management for crop production;  Analytical techniques for 
assessing plant nutrient deficiency; smart sensor technology, artificial intelligence, 
robotic, and internet of things to facilitate precise plant nutrient management   

(Lecture 2  hour, Practice 3 hours, Self Study 5 hour/week) 
 

พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณในพืช 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน: พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 

                   พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุพืช 
   อภิปรายในหัวขอที่ทันสมัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีที่ใชในการคัดเลือก และการใชประโยชน
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 712 Selection Theory for Quantitative Traits in Plants 3 (2-3-5) 
 Prerequisite: AG510 Advanced Plant Breeding 

                  AG510 Biometrical Procedures in Plant Breeding 
   Discuss advanced topics in selection theory and the utilization of molecular 
markers in selection 

(Lecture  2  hours, Practice 3  hour, Self Study 5  hours/week) 
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พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยาในการผลิตพืชไร  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     บทนำดานการประเมินกระบวนการทางพืชไรท้ังในระดับแปลงและภายใตสภาพควบคุม
สภาพแวดลอม คัดเลือกและพัฒนาวิธีการท่ีเหมาะสมสำหรับการวัดและวิเคราะหขอมูลในงานระดับ
ปริญญาเอก ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม ภาพรวมของสถานการณปจจุบันดานปญหาการประเมิน
ลักษณะทางสรีรวิทยา 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 722 Applied physiological methods in field crop production 3 (2-2-5) 
 Prerequisite: As approved by program committee 
      an up to date introduction to measurements of field crop processes in both 
of the field and under environmental control; select and develop suitable methods 
for measuring and 52nalysing data in their PhD work; the newest knowledge and 
emerging technologies; an overview of the current status of physiological 
measurement problems. 

(Lecture  2  hours, Practice 2  hour, Self Study 5  hours/week) 
 
 

พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำฟารมแบบอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับกอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     ความหมายและคุณสมบัติของขอมูลขนาดใหญ คาขอมูลขนาดใหญ การพัฒนาขอมูลขนาด
ใหญ การจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ การประยุกตใชขอมูลขนาดใหญ การสรางแพลตฟอรมผสานรวม
สำหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญสำหรับการทำฟารมแบบอัจฉริยะ ระบบขอมูลการจัดการฟารม 
การรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไวในเครื่องจักรอุปกรณและเซ็นเซอรสำหรับใชในระบบ
การผลิตทางการเกษตร 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 740 Big Data in Smart Farming 3 (2-2-5) 
 Prerequisite: As approved by program committee 
      Definition and features of big data, big data value, the development of big 
data, big data storage, big data applications, create an integration platform for big data 
analysis for smart farming, farm management information system, the incorporation of 
information and communication technologies into machinery, equipment, and sensors 
for use in agricultural production systems. 

(Lecture  2  hours, Practice 2  hour, Self Study 5  hours/week) 
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พร 741 เรื่องเฉพาะทางพืชไร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     เรื ่องเฉพาะทางพืชไร ในระดับบัณฑิตศึกษา หัวขอเรื ่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค
การศึกษา 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห) 
AG 741 Selected Topics in Agronomy 3 (2-3-5) 
 Prerequisite: As approved by program committee 
      Selected topics in Agronomy of graduated school level, Topics should be 
changed in the different semester. 

(Lecture  2  hours, Practice 3  hour, Self Study 5  hours/week) 
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3.2 ช่ือตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ท่ี 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก 

ป 
พ.ศ. 

1 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวเนตรนภา อินสลุด วท.ด. 
วท.บ. 

พืชไร 
เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2549 
2544 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายวชิญภาส สังพาล ี
 

D.Sc. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology and 
Geosciences-Plant 
Ecology 
วนศาสตร 
วนศาสตร 

Osaka City University, 
Japan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2553 
 

 
2545 
2540 

3 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายปรีดา นาเทเวศร Ph.D. 
M.Sc.  
วท.ม.  
วท.บ. 

Plant Genetics 
Agriculture 
พืชสวน  
เทคโนโลยีการผลติพืช 

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan  
มหาวิทยาลยัแมโจ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
2550 
2548 
2546 
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3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร   

ท่ี 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก 

ป 
พ.ศ. 

1 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวเนตรนภา 
อินสลุด 

วท.ด. 
วท.บ. 

พืชไร 
เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2549 
2544 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายวชิญภาส สังพาล ี
 

D.Sc. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology and 
Geosciences-Plant 
Ecology 
วนศาสตร 
วนศาสตร 

Osaka City University, 
Japan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2553 
 

 
2545 
2540 

3 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายปรีดา นาเทเวศร Ph.D.  
M.Sc.  
วท.ม.  
วท.บ. 

Plant Genetics 
Agriculture 
พืชสวน  
เทคโนโลยีการผลติพืช 

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัแมโจ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
2550 
2548 
2546 

4 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นาวสาวจีราภรณ  
อินทสาร 

Doktor der 
Agrarwissen 

schaften  
วท.ม. 
วท.บ. 

Soil Science and Land 
Evaluation 
 
เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร 

Hohenheim University, 
Germany 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2549 
 
 

2540 
2538 

5 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายสิริวัฒน สาครวาส ี   Ph.D.   
 

  M.Sc.   
 

วท .บ.  

Plant Biology 
 
Plant Biology 
 
พฤกษศาสตร 

University of California 
Davis, U.S.A.  
University of California 
Davis, U.S.A.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 
 

 2552  
  

2545 
6 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายณัฐดนัย  
ลิขิตตระการ 

วท.ด. 
วท. .ม  

     วท.บ. 

สัตววิทยา 
กีฏวิทยา 
เกษตรศาสตร  
(กีฏวิทยา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2555 
2551 
2548 

7 อาจารย นางสาวอรพินธุ   
สฤษดิ์นํา 

Ph.D.  
   

 
     วท.ม. 

วท .บ.  

Agricultural Science 
(Science of Biological 
Resources)  
เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร 

Gifu University, Japan  
   
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2552 
 

 
2546  
2543 

8 อาจารย นางสาววาสนา  
วิรุญรตัน 

     วท.ด. 
 
 

วท. .ม  
     วท.บ. 

ปฐพีศาสตรและ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
เกษตรศาสตร  
เกษตรศาสตร (พืชไร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2554 
 
 

2550 
2546 

9 อาจารย นางสาวจุฑามาศ  
อาจนาเสียว 
 
 

 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

B.Sc. 

Plant Agriculture-
Crop Science 
Plant Agriculture-
Crop Science 
Botany 

University of Guelph, 
Canada 
University of Guelph, 
Canada 
University of Toronto, 
Canada 

2555 
 
4725  
 
4325  
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ท่ี 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก 

ป 
พ.ศ. 

10 อาจารย นางธิดารัตน  ศิริบูรณ Ph.D. 
 

วท .ม.  
วท .บ.  

Agronomy 
 
พืชไร 
พืชศาสตร 

National Chung Hsing 
University, Taiwan 
มหาวิทยาลยัแมโจ 
มหาวิทยาลยัแมโจ 

2557 
 

2545 
2542 

11 อาจารย นางสาวเพ็ญนภา  
จักรสมศักดิ ์

วท. .ด  
  วท.ม. 
วท.บ. 

พืชไร 
เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2557 
2550 
2546 

12 อาจารย นางสาวเจนจริา หมองอน วท. .ด  
  วท.ม. 
  วท.บ. 

 

พืชไร 
พืชไร 
เกษตรศาสตร (พืชไร) 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2557 
2551 
2548 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

-ไมมี- 
 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  
    1) กำหนดใหสงโครงรางดุษฎีนิพนธภายในระยะเวลาท่ีกำหนดของหลักสูตรแตละแบบ 

    2)กำหนดใหมีการรายงานความกาวหนาของดุษฎีนิพนธทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ   ท้ังนี้

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

 5.1 คำอธิบายโดยยอ 
                จัดใหนักศึกษา ทำงานวิจัย ตามโจทยท่ีสนใจ  ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎี

นิพนธ  นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน  และวาจา โดยจัดใหมีการนำเสนอผลงานโดยอาจารยสอบ

ประเมินผลไมต่ำกวา  3 คน 

1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
5.2.1 มีองคความรูใหมจากการวิจัย 
5.2.2 สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย 
5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
5.2.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติและ 

คณิตศาสตร 
5.2.5 สามารถปรับตัวทำงานรวมกับผูอ่ืน 
5.2.6 มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูดภาษาอังกฤษ 
5.2.7 มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิจัย  
5.2.8 มีความสามารถในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ 

 
 5.3 ชวงเวลา  

ตั้งแตภาคการศึกษาแรกท่ีเริ่มเขาศึกษาจนกระท่ังถึงภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะจบ 
 การศึกษา หรือตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 5.4 จำนวนหนวยกิต    

1) แบบ 1.1   ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
2) แบบ 1.2  ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา    72 หนวยกิต 
3) แบบ 2.1  ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา    36 หนวยกิต 
4) แบบ 2.2  ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา   48 หนวยกิต 

 
 5.5 การเตรียมการ  

      5.5.1 อาจารยทำหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ  เพ่ือใหคำแนะนำแกนักศึกษา โดย
นักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตนสนใจ 

5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาเพ่ือใหคำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา 

ตลอดหลักสูตร 

     5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาท่ีดูแลอุปกรณ เครื่องมือ 

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

    5.5.4 มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมีตลอดการ

ทำงานนอกเวลา  

    5.5.5 คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ  ท้ังในศูนยคอมพิวเตอรของปาก

มหาวิทยาลัยและในหองปฏิบัติการของหลักสูตร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 จัดใหมีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เ ม่ือนักศึกษา 

       ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ 

 5.6.2 ประเมินจากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ หรือมีการตีพิมพ              

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.6.3  นักศึกษาตองสอบผานการสอบเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิต

วิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรูภาษาตางประเทศ

ของนักศึกษาจากการสอบของสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 

5.6.4 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู และการสอบดุษฎีนิพนธ 

5.6.5 ประเมินผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน (ดุษฎีนิพนธ) และการนำเสนอผลงานแบบปาก

เปลากอนจบการศึกษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มี
ความสามารถในการทำงานวิจัย ที่ปฏิบัติไดจริง มีภาวะผูนำในวงการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ มี
ความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงมีความรูเทาทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลก และมีความสามารถดานภาษาตางประเทศในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พืชไร ของมหาวิทยาลัยแมโจ ตองมีคุณลักษณะพิเศษท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตรงท่ีสามารถบูรณา
การศาสตรที่เรียนมาเพื่อแกไขปญหา และถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ เจาหนาที่ใน
หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงประชาชนไดในทุกระดับ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม ซ่ึงถือเปนพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย 

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา ตัวบงชี้ 

1. มภีาวะผูนำในวงการวิชาการ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

สงเสริมใหนักศึกษาไปนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการท้ังใหระดับชาติและ
นานาชาติ 

มีผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาในการประชุมวิชาการ
ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. มีความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศในระดับ

นานาชาติ 

จัดกิจกรรม journal club สงเสรมิการ
อาน และสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ และ
มีการจัดสัมมนาวิชาการเปน
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาสามารถนำเสนองาน
วิชาการในงานสัมมนาเปน
ภาษาตางประเทศได 

3. เปนดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถ

สรางองคความรูทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนางานดานพืชไรได

ดวยตนเองได 

 

1. สงเสริมการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยรวมกับอาจารยท่ี

ปรึกษา เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการ

ทำวิทยานิพนธจากแหลงทุนตางๆ 

2. สนับสนุนนักศึกษาใหเขารวม

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

วิชาการ ท้ังเวทีระดับประเทศและ

นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ

เกิดการยอมรับจากภายนอก 

3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เชิญ

วิทยากรภายนอกมาบรรยายเพ่ือ

แลกเปลีย่นเรยีนรูแนวคดิและ

ประสบการณ รวมท้ังปฏิบัติงาน

จริงในหนวยงานของราชการและ

เอกชนเพ่ือเสริมประสบการณ 

1. นักศึกษาอยางนอยปละ 1 

คนไดรบัทุนสนับสนุนการวิจัย

ท่ีเขียนขอเอง 

2. นักศึกษาอยางนอยรอยละ 

50 เขารวมนำเสนอ

ผลงานวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

3. นักศึกษาทุกคนไดเขารวม

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ

อยางนอยปละครั้ง 

4. เปนดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถคิด

วิเคราะหและประยุกต เพ่ือ

แกไขปญหาดานการผลติพืช

ไรอยางเปนระบบ รวมถึงการ

ใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงานได

การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน หรือ 
สถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษามี
โอกาสไดฝกการเปนผูนำทางดาน
วิชาการ หรือการถายทอดเทคโนโลยี 
และมีแนวคดิดานการการประกอบ
อาชีพไดท้ังในบริบทขององคกร หรือ
ธุรกิจอิสระ 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
พัฒนาทักษะการเปนผูนำอยาง
นอยปละครั้ง และจดักิจกรรม
การศึกษาดูงานดานการ
ประกอบอาชีพไดท้ังในบริบท
ขององคกร หรือธุรกิจอิสระ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา ตัวบงชี้ 

อยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถประยุกตใชวิทยาการ

ดานพืชไรท่ีไดเรยีนรูในการ

ประกอบอาชีพไดท้ังในบริบท

ขององคกร หรือธุรกิจอิสระ 

5. มีทักษะดานวัฒนธรรมการ

วิจัยท่ีเขมแข็ง (Strong 

Research Culture) 

กระตุนการเรยีนรูแลกเปลี่ยน
ประสบการณวิจัยระหวางนักศึกษา
กับคณาจารย โดยการจดั
ประชุมสมัมนา หรือการจดับรรยาย
พิเศษเก่ียวกับ จรรยาบรรณในการ
วิจัย 

มีนักศึกษารูและเขาใจเรื่อง
จรรยาบรรณนักวิจัยและไมทำ
ผิดจรรยาบรรณ  

 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
1) มีความยึดม่ันในความดีงามทางวิชาการ ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย และตรงตอเวลา 
2) มีความสามารถในการจัดการเก่ียวกับปญหาคุณธรรม และจริยธรรมท่ีซับซอน 
3) มีภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง เพ่ือปลูกฝงใหมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน 

ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาการ บรรยายประสบการณการทำวิจัยที่เปนแบบอยางที่ดี ตลอดจน
เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา  

2.1.3 ดานคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีมอบหมาย 
2) ประเมินจากการตรงตอเวลา การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริตของ

นักศึกษา 
3) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการเคารพกฎระเบียบสังคม 

2.2 ดานความรู 
2.2.1   ผลการเรียนรูดานความรู  

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาไดอยางถอง

แทและลึกซ้ึง ซ่ึงนำไปสูการพัฒนาองคความรูหรือความเขาใจใหม ๆ ในศาสตรสาขา 

นั้น ๆ 

2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ 

3) มีความสามารถในการประเมินคา และพัฒนาสาขาวิชาการของตนใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงใหม ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
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 ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งมีทั้งการ
บรรยายในชั้นเรียน การคนควาหาความรูและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ การศึกษาดู
งานนอกสถานที่ การบรรยายโดยผู เชี ่ยวชาญที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง 
ตลอดจนการสืบคนหาผลงานวิจัยที่ผานมาอยางครบถวนและตอเนื่องกอนดำเนินการ
วิจัย การตรวจสอบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยางละเอียด การวิเคราะหและสังเคราะหผล
เพ่ือสรางองคความรูใหม 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู สอบโครงรางดุษฎีนิพนธ การ

สอบดุษฎีนิพนธ 
2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายในวิชาสัมมนา โครงรางดุษฎีนิพนธ และการ

นำเสนอ 
3) ประเมินจากความกาวหนาของการดำเนินการทดลองวิจัยและการสรุปผลการ

ทดลอง 
 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีวัฒนธรรมการวิจัยท่ีเขมแข็ง  มีความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และสรางสรรคอยางเปนระบบ 

2) มีความสามารถในการออกแบบและดำเนินโครงการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาท่ี

ซับซอน 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและพัฒนาองคความรูใหม 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 กำหนดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาเปนนักวิจัยท่ีตองคิดหาเหตุผล เขาใจ
ที่มาและสาเหตุของปญหา คนควาหาคำตอบหรือการแกไขปญหา รวมทั้งพัฒนา
แนวคิดของตนเอง โดยการมองภาพปญหาอยางเปนระบบ   

 
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรอบรู สอบโครงรางดุษฎีนิพนธ การ
สอบดุษฎีนิพนธ 

2) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา  
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสำนึกตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

2) มีความสามารถในการจัดการเก่ียวกับขอโตแยง และปญหาตาง ๆ  

3) มีทักษะการเปนผูนำและแสดงออกไดอยางเหมาะสมตามโอกาส 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชาใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู แบบรวมมือกัน
ระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูสอนกับผูเรียน จัดการสอนแบบมีกรณีศึกษา
และมอบหมายงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การวางแผนในการดำเนินการวิจัย ซ่ึง
ตองติดตอประสานงานกับผูอื ่นในการหาขอมูล ทั้งในและนอกหองปฏิบัติการ เปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดประชุมวิชาการ 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ประเมินพฤติกรรม และการแสดงออกถึงภาวะการเปนผูนำ ซ่ึงมีความรับผิดชอบ 

การจัดวางระบบการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
2) ประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย แบบรายบุคคล และรายกลุม 
 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล คัดกรอง และนำเสนอ

ขอมูลได 

2) มีความสามารถใชการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคลตาง ๆ 

ในวงการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

3) มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งตีพิมพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กำหนดใหการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยผูสอนแนะนำหนังสือ และ
เอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ มอบหมายใหจัดทำรายงาน และนำเสนอดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้การทำดุษฎีนิพนธ นักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ือ
จัดทำโครงรางดำเนินการวิจัย วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อจัดทำ
เปนรูปเลม รวมท้ังเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีไดทำผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินความสามารถในการนำเสนอรายงานในวิชาสัมมนาแตละครั้ง 
2) ประเมินจากรายงานความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ 
3) ประเมินจากผลงานทางวิชาการท่ีไดเผยแพร 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา 
    (Curriculum Mapping)  

รายวิชา 

ดาน
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1) รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต                

พร 701  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร                

พร 79 1  สัมมนา  1                

พร 79 2  สัมมนา  2                

พร 79 3  สัมมนา  3                

พร 79 4  สัมมนา  4                

พร 79 5  สัมมนา  5                

พร 79 6  สัมมนา  6                

พร 79 7  สัมมนา  7                

พร 79 8  สัมมนา  8                

พร 79 9  สัมมนา  9                

พร 800  สัมมนา  10                

2) รายวิชาบังคับ                

พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง
และพัฒนาพันธุพืช 

               

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง                

พร 530 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัย
พืช 

               

พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุพืชไร 

               

พร 721 การคนควาและพัฒนาทางสรีรวิทยา
การผลิตพืชไร 

               

3) รายวิชาเอกเลือก                

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง                

พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุ
พืช           

               

พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ                
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รายวิชา 

ดาน
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย                

พร 531 การจัดการขอมูลและวธิีวิเคราะห
เชิงปริมาณดานพืช 

               

พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช                
พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะ
เชิงปริมาณในพืช 

 o o • • o • • • • •   • • 

พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยาในการ
ผลิตพืชไร 

               

พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำฟารม
แบบอจัฉริยะ 

               

พร 741เรื่องเฉพาะทางพืชไร                

4) รายวิชาดุษฎีนิพนธ                

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1                

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2                

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3                

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4                

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5                

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6                

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7                

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8                

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9                

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10                

 

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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4.  ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับ Bloom Taxonomy ระดับใด 

PLO Outcome Statement Specific LO 
Generic 

LO 
Level 

1 สามารถสรางองคความรูทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
งานดานพืชไรไดดวยตนเอง 

 
 A 

2 สามารถคิดวิเคราะหและประยุกต เพ่ือแกไข
ปญหาดานการผลิตพืชไรอยางเปนระบบ รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือประยุกตใชวิทยาการ
ดานพืชไรท่ีไดเรียนรูในการประกอบอาชีพไดท้ัง
ในบริบทขององคกร หรือธุรกิจอิสระ  

 

 

A 

3 สามารถแกไขปญหาโดยใชความรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  

 

  E 

4 มีค ุณธรรม จร ิยธรรมด านว ิชาการ ม ีความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม   

 
 A 

Bloom’s Taxonomy : 
R = Remembering U = Understanding   Ap = Applying 
AN = Analyzing    E = Evaluating   C  = Creating 
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5. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูกับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

PLO Outcome Statement สกอ . ผูใชงานบัณฑิต วิชาชีพ 
ภาค
สังคม 

อ่ืน ๆ 

1 
สามารถสรางองคความรูทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนางานดานพืชไรไดดวย
ตนเองได 

 F F F  

2 

สามารถคิดวิเคราะหและประยุกต 
เพ่ือแกไขปญหาดานการผลิตพืชไร
อยางเปนระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ประยุกตใชวิทยาการดานพืชไรท่ีได
เรียนรูในการประกอบอาชีพไดท้ังใน
บริบทขององคกร หรือธุรกิจอิสระ 

 F F M  

3 

มีความรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และใช
ความรูทางวิชาการดานพืชไรเขา
แกไขปญหาได 

 F F F  

4 
มีคุณธรรม จริยธรรมดานวิชาการ มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  

 F F F  

F – Fully fulfilled  M – Moderately fulfilled  P – Partially fulfilled 



 

มคอ.2  67 
 
6. ความสัมพันธระหวาง PLOs กับรายวิชาและผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตร 

PLOs / รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สามารถสรางองคความรูทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานดานพืชไรไดดวยตนเองได 
พร 701  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร                

พร 79 1  สัมมนา  1                

พร 79 2  สัมมนา  2                

พร 79 3  สัมมนา  3                

พร 79 4  สัมมนา  4                

พร 79 5  สัมมนา  5                

พร 79 6  สัมมนา  6                

พร 79 7  สัมมนา  7                

พร 79 8  สัมมนา  8                

พร 79 9  สัมมนา  9                

พร 800  สัมมนา  10                

พร 711  การคนควาดานการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 

               

พร 721 การคนควาและพัฒนาทาง
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร 

               

พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 

               

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้น
สูง 

               

พร 530 การวางแผนทดลอง
สำหรับงานวิจัยพืช 

               

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง                

พร 512 ไบโอเมตริกในงาน
ปรับปรุงพันธุพืช           

               

พร 531 การจัดการขอมูลและวิธี
เคราะหเชิงปริมาณดานพืช 

               

พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือก
ลักษณะเชิงปริมาณในพืช 

 o o • • o • • • • •   • • 

พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยา
ในการผลิตพืชไร 

               

พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำ
ฟารมแบบอัจฉริยะ 

               

พร 741เรื่องเฉพาะทางพืชไร                

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1                

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2                

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3                

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4                

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5                

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6                
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PLOs / รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7                

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8                

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9                

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10                

สามารถคิดวิเคราะหและประยุกต เพ่ือแกไขปญหาดานการผลิตพืชไรอยางเปนระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พร 701  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร                

พร 79 1  สัมมนา  1                

พร 79 2  สัมมนา  2                

พร 79 3  สัมมนา  3                

พร 79 4  สัมมนา  4                

พร 79 5  สัมมนา  5                

พร 79 6  สัมมนา  6                

พร 79 7  สัมมนา  7                

พร 79 8  สัมมนา  8                

พร 79 9  สัมมนา  9                

พร 800  สัมมนา  10                

พร 711  การคนควาดานการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 

               

พร 721 การคนควาและพัฒนาทาง
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร 

               

พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 

               

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้น
สูง 

               

พร 530 การวางแผนทดลอง
สำหรับงานวิจัยพืช 

               

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง                

พร 512 ไบโอเมตริกในงาน
ปรับปรุงพันธุพืช           

               

พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ                

พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับ
จุลินทรีย 

               

พร 531 การจัดการขอมูลและวธิี
วิเคราะหเชิงปริมาณดานพืช 

               

พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุ
อาหารพืช 

               

พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือก
ลักษณะเชิงปริมาณในพืช 

 o o • • o • • • • •   • • 

พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยา
ในการผลิตพืชไร 

               

พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำ
ฟารมแบบอัจฉริยะ 
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PLOs / รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พร 741เรื่องเฉพาะทางพืชไร                

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1                

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2                

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3                

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4                

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5                

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6                

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7                

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8                

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9                

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10                

                

                

                

มีความรูเทาทันความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ และใชความรูทางวิชาการดานพืชไรเขาแกไข
ปญหาได 
พร 701  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร                

พร 79 1  สัมมนา  1                

พร 79 2  สัมมนา  2                

พร 79 3  สัมมนา  3                

พร 79 4  สัมมนา  4                

พร 79 5  สัมมนา  5                

พร 79 6  สัมมนา  6                

พร 79 7  สัมมนา  7                

พร 79 8  สัมมนา  8                

พร 79 9  สัมมนา  9                

พร 800  สัมมนา  10                

พร 711  การคนควาดานการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 

               

พร 721 การคนควาและพัฒนาทาง
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร 

               

พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 

               

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้น
สูง 

               

พร 530 การวางแผนทดลอง
สำหรับงานวิจัยพืช 

               

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง                

พร 512 ไบโอเมตริกในงาน
ปรับปรุงพันธุพืช           

               

พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ                

พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับ
จุลินทรีย 
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PLOs / รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุ
อาหารพืช 

               

พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือก
ลักษณะเชิงปริมาณในพืช 

 o o • • o • • • • •   • • 

พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยา
ในการผลิตพืชไร 

               

พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำ
ฟารมแบบอัจฉริยะ 

               

พร 741เรื่องเฉพาะทางพืชไร                

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1                

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2                

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3                

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4                

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5                

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6                

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7                

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8                

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9                

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10                

มีคุณธรรม จริยธรรมดานวิชาการ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม   
พร 701  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร                

พร 79 1  สัมมนา  1                

พร 79 2  สัมมนา  2                

พร 79 3  สัมมนา  3                

พร 79 4  สัมมนา  4                

พร 79 5  สัมมนา  5                

พร 79 6  สัมมนา  6                

พร 79 7  สัมมนา  7                

พร 79 8  สัมมนา  8                

พร 79 9  สัมมนา  9                

พร 800  สัมมนา  10                

พร 711  การคนควาดานการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 

               

พร 721 การคนควาและพัฒนาทาง
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร 

               

พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 

               

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้น
สูง 

               

พร 530 การวางแผนทดลอง
สำหรับงานวิจัยพืช 

               

พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง                
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PLOs / รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุ
อาหารพืช 

               

พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือก
ลักษณะเชิงปริมาณในพืช 

 o o • • o • • • • •   • • 

พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยา
ในการผลิตพืชไร 

               

พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำ
ฟารมแบบอัจฉริยะ 

               

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1                

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2                

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3                

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4                

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5                

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6                

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7                

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8                

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9                

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10                

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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7. ความสัมพันธระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของแตละ
สาขาวิชา) 

PLOs 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

สามารถสรางองคความรูทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนางานดาน
พืชไรไดดวยตนเองได 

              
 

สามารถคิดวิเคราะหและ
ประยุกต เพ่ือแกไขปญหา
ดานการผลิตพืชไรอยางเปน
ระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการ
ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ประยุกตใชวิทยาการดานพืช
ไรท่ีไดเรียนรูในการประกอบ
อาชีพไดท้ังในบริบทของ
องคกร หรือธุรกิจอิสระ 

               

มีความรูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ และใชความรูทาง
วิชาการดานพืชไรเขาแกไข
ปญหาได 

               

มีคุณธรรม จริยธรรมดาน
วิชาการ มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และสังคม   

              
 

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
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6. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูในแตละปการศึกษา 

ช้ันปท่ี รายละเอียด 

1 มีความคิดวิเคราะห และประยุกตใชความรูทางพืชไรเพื ่อตอยอดงานวิจัย โดยใช
กระบวนการความคิดที ่ เป นขั ้นตอน สามารถวางแผนการทำงานรวมกับการใช
เทคโนโลยีพื ้นฐานสำหรับการนำไปประยุกตใชตอในงานวิจัยไดอยางมีคุณธรรม 
จริยธรรมดานวิชาการ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

2 รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และใช
ความรูทางวิชาการดานพืชไร และปรับใชเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาดานพืชไรได อยาง
มีคุณธรรม จริยธรรมดาน และรับผิดชอบตอสังคมได 

3 สามารถสรางสรรคองคความรู และพัฒนานวัตกรรมทางดานพืชไร เพื่อตอบสนอง
สภาวะความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
ใชหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 29 การวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้  
 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แตมระดับคะแนน 
A 

  B+ 
B 
C+ 
C 

  D+ 
D 
F 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 

ดี 
คอนขางดี 
ปานกลาง 
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นอกจากอักษรระดับคะแนนขางตนแลว ผู สอนอาจใชอักษรอื ่นเพื ่อเปนสัญลักษณแสดงผล

การศึกษาโดยมีความหมายดังนี้ 
 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหอาจารยประจำหลักสูตร พิจารณากระบวนการ

ประเมิน และใหเกรดในรายวิชานั้น ถาผิดสังเกต เชน มี A หรือ C หรือ I มากเกินไป 
ใหบันทึกและรายงานผลตอกรรมการประจำคณะ 

2) กรรมการประจำคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบใหเปนวาระ
พิจารณาการรายงานผลจาก ขอ 1   

3) กรรมการประจำคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจำรายวิชาทบทวนการใหเกรด  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

1) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา 

2) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

อักษร ความหมาย 
S ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ หรือแสดงวานักศึกษาสอบผาน 
U ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ หรือแสดงวานักศึกษาสอบไมผาน 
I ไมสมบูรณ 
V ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง โดยไมมีการประเมินผลและ 

มีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ 80  
W ถอนรายวิชาภายในกำหนดเวลา 
Op การเร ียนการสอนยังไมส ิ ้นส ุดใหใชเฉพาะบางรายวิชาท่ี

หลักสูตรกำหนด 
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3) โครงการ Start Up Program ระหวางการศึกษา 
4) ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property : IP) ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการไดงานทำของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความพึง

พอใจของดุษฎีบัณทิตตอการนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการทำงาน 
2) สำรวจความคิดเห็นของผูใชดุษฎีบัณฑิตในดานความรูความสามารถและการทำงานในสถาน

ประกอบการ 
3) โครงการ Start Up Program ระหวางการศึกษา 
4) ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property : IP) ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย 
2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 
1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุมตรวจสอบรายวิชา  รายงาน โครงงาน หรืองานอ่ืน ๆ ท่ี

ไดรับมอบหมาย 
2) จัดทำขอสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน 
3) การประเมินผลแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรและคณะกรรมการ

ประจำคณะกอนการประกาศผล 
2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที ่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2) การประเมินจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการ ใน
ดานความรูและความสามารถในการทำงานในสถานประกอบการ  

3) การประเมินตำแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
และเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ จำนวนบทความทางวิชาการ จำนวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ 

7) การประเมินจากศิษยเกา-ศิษยปจจุบัน ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกำหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ัง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย  

 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3. 1 แผนการศึกษาแผน  แบบ 1.1       

1) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
2) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผู มีสิทธิ ์ขอทำ 

ดุษฎีนิพนธ และ 
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3) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) กอนสอบดุษฎี
นิพนธ 

4) สอบผานการสอบดุษฎีนิพนธ (Dissertation Defense) แบบปากเปลาขั ้นสุดทาย 
โดยคณะกรรมการซึ ่งต องประกอบดวย ผู ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และเปนระบบเปดท่ีใหผูสนใจเขารับฟงได 

5) นักศึกษาจะตองมีผลงานวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ ไดรับการตีพิมพใน
วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีฐานขอมูลตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัยและ
เปนที่ยอมรับของสาขาวิชา ไมนอยกวา 2 เรื่อง โดยใชชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก และมี
การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบอื่นโดยไมต่ำกวาการเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) ในที ่ประช ุมว ิชาการมีรายงานการประช ุม (Proceedings) ท ี ่ ได
มาตรฐานตามเกณฑ สกอ. ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

 3.2 แผนการศึกษาแผน 1  แบบ 1.2   
1) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดสอบ 
2) ผานการสอบว ัดคุณสมบัต ิ (Qualifying Examination) เพ ื ่อเป นผ ู ม ีส ิทธ ิ ์ขอทำ 

ดุษฎีนิพนธ และ 
3) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) กอนสอบดุษฎี

นิพนธ 
4) สอบผานการสอบดุษฎีนิพนธ (Dissertation Defense) แบบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการซึ่งตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และเปนระบบเปดท่ีใหผูสนใจเขารับฟงได 

5) นักศึกษาจะตองมีผลงานวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ ไดรับการตีพิมพใน
วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีในฐานขอมูลตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
และเปนท่ียอมรับของสาขาวิชา ไมนอยกวา 2 เรื่อง โดยใชชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก และ
มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบอ่ืนโดยไมต่ำกวาการเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) ในที ่ประช ุมว ิชาการมีรายงานการประช ุม (Proceedings) ท ี ่ ได
มาตรฐานตามเกณฑ สกอ. ไมนอยกวา 2 เรื่อง 

6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

3.3 แผนการศึกษาแผน แบบ 2.1       
1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำ

กวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 
2) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
3) ผานการสอบว ัดคุณสมบัต ิ (Qualifying Examination) เพ ื ่อเป นผ ู ม ีส ิทธ ิ ์ขอทำ 

ดุษฎีนิพนธ และ 
4) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) กอนสอบดุษฎี

นิพนธ 
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5) สอบผานการสอบดุษฎีนิพนธ (Dissertation Defense) แบบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการซึ่งตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และเปนระบบเปดท่ีใหผูสนใจเขารับฟงได 

6) นักศึกษาจะตองมีผลงานวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ ไดรับการตีพิมพใน
วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีในฐานขอมูลตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ไมนอยกวา 1 เรื่อง โดยใชชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก และมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบอื ่นโดยไมต่ำกวาการเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ี
ประชุมวิชาการมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. ไม
นอยกวา 1 เรื่อง 

7) ใหเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

3.4 แผนการศึกษา  แบบ 2.2 
1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 
2) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
3) ผ านการสอบว ัดค ุณสมบ ัต ิ  (Qualifying Examination)  เพ ื ่ อ เป นผ ู  ม ีส ิทธ ิ ์ ขอทำ 

ดุษฎีนิพนธ และ 
4) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) กอนสอบดุษฎีนิพนธ 
5) สอบผานการสอบด ุษฎ ีน ิพนธ  (Dissertation Defense) แบบปากเปลาข ั ้นส ุดท าย 

โดยคณะกรรมการซึ่งตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และเปนระบบเปดท่ีใหผูสนใจเขารับฟงได 

6) นักศึกษาจะตองมีผลงานวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีในฐานขอมูลตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ไมนอยกวา 2 
เรื่อง โดยใชชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบอื่นโดยไมต่ำ
กวาการเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

7) ใหเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจถึง
บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ี
สอน 

1.2 จัดทำระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) ใหกับคณาจารยใหม 
1.3 
1.4 

จัดทำคูมือคณาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหคณาจารย 
คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการทำงานตาง ๆ ใน
สวนท่ีเก่ียวของของคณะ  

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
1) ใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  การวัดผลและการ

ประเมินผล 
2) ใหความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
3) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียนการ

สอน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

 การใหความรูท่ีเก่ียวของกับการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับกลุม 
1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามตำแหนงงาน (เชน  การ

ประชุมวิชาการ) 
2) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการและวิชาชีพ 
3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจดานการเรียนการสอน  การ

วิจัย และบริการวิชาการ  
4) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทำผลงานเพ่ือขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย และควบคุมดูแลใหคณาจารยถือปฏิบัติ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ  .ศ  5825  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ  .ศ .  
2552 ตลอดระยะเวลาท่ีการจัดเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก 

ป 
พ.ศ. 

1 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวเนตรนภา อินสลุด วท.ด. 
วท.บ. 

พืชไร 
เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2549 
2544 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายวชิญภาส สังพาล ี
 

D.Sc. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology and 
Geosciences-Plant 
Ecology 
วนศาสตร 
วนศาสตร 

Osaka City University, 
Japan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2553 
 

 
2545 
2540 

3 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายปรีดา นาเทเวศน 
 

Ph.D. 
M.Sc. 
วท.ม. 
วท.ด. 

Plant Genetics  
Agriculture 
พืชสวน  
เทคโนโลยีการผลติพืช 

Ehime University, Japan  
Kagawa University, Japan  
มหาวิทยาลยัแมโจ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553  
2550  
2548 
2546 

 
 

1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่สัมพันธกับ

สาขาวิชาพืชไร ตามประวัติที่มีการบันทึกในฐานขอมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ สกอ  .กำหนด ซึ่งจะตองอยูประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารย

ตรเกินกวาผูรับผิดชอบหลักสู  1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการ หรือ  สหวิทยาการ ให
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดไมเกิน 
2 คน โดยคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดวย 

1) เปนอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน โดยมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาที ่มีตำแหนงรอง
ศาสตราจารย 

2)   มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรง
ตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ 
ตองเปนผลงานวิจัย 
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1.3 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 
คุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามประวัติที ่มีการ

บันทึกในฐานขอมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ ตรงตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยคุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร  ประกอบดวย 

1) เปนอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ทั้งนี้ 
สามารถเปนอาจารยประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ี
อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

2) มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรง
ตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ 
ตองเปนผลงานวิจัย 
 

1.4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร มีการกำหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนตามเกณฑ

คุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผู สอนตองเปนอาจารยประจำหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มีตำแหนงทางวิชาการ
ไมต่ำกวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณดานการสอน 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 
1.5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 

อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธทุกทานท่ีเสนอขอเพ่ือแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษานักศึกษา ในการทำ
ดุษฎีนิพนธหลักหรือท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ทางมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติตาม
เกณฑคุณภาพของ สกอ   .แลว จึงไดมีคำสั่งแตงตั้ง อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธตามท่ีหลักสูตรเสนอขอ โดย
คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ประกอบดวย 

1) เปนอาจารยประจำ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี
มีตำแหนงรองศาสตราจารย 

2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรง
ตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ 
ตองเปนผลงานวิจัย 

 

1.6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม  
เชนเดียวกับกรณีอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก โดยอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมทุก

คนนั้น ทางหลักสูตรมีการเสนอแตงตั้งขึ ้นไปใหมหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไดพิจารณาวา มีคุณสมบัติตามเกณฑคุณภาพที่ สกอ . กำหนดแลว จึงไดประกาศแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม  โดยคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม ประกอบดวย 
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1) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมที่เปนอาจารยประจำ ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก  

2) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูล
ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอดุษฎีนิพนธหรือการคนควาอิสระไม
นอยกวา 10 เรื่อง 

3) กรณีผู ทรงคุณวุฒิภายนอกที ่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที ่กำหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ี
ยอมร ับ ซ ึ ่งตรงหร ือส ัมพันธ ก ับห ัวข อด ุษฎ ีน ิพนธ  โดยผ านความเห ็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

4) มีประสบการณในการทำวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
1.7  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไรเริ ่มเปดครั้งแรกในป พ  .ศ  2534 และมีการ
ปรับปรุงมาโดยตลอด โดยครั้งสุดทายมีการปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในป พ.ศ  2556 และในปจจุบันไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบการปรับปรุงปกติ 
เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดยกำหนดการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพรอมใชในปการศึกษา 2561  

 
1.8 การดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
เปนหลักสูตรปรับปรุงไดดำเนินการตามตัวบงชี้ ผลการดำเนินงานดังนี้  
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไรดำเนินการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร อยางนอย 2 ครั้งตอภาค
การศึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ  .2 ใหสอดคลองกับระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจะดำเนินการ
จัดสงพิจารณารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา 
มคอ .3 โดยทำการจัดสงกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ดำเนินการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทำการจัดสงหลังสงเกรดแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ดำเนินการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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6) 2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 หลักสูตรฯ จะดำเนินการเพื ่อประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนการประเมินจากผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย เมื่อครบรอบหลักสูตร 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

2.2 การไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร รวมใชขอมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต ตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ี
ประกอบดวยกลไกระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 

1) ระดับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกเปนผูวางแผนและกำกับนโยบาย
การรับนักศึกษา ตามแผนการรับนักศึกษาจากขอมูลของกองแผนงานท่ีแตละคณะไดดำเนินการจัดสงขอมูล 

2) ระดับหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทำหนาที่ในการวางแผนกำหนดจำนวน
นักศึกษา และคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและรายงานขอมูลใหแกคณะฯ ทราบ  ซึ่งการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ คือ การรับสมัครผานบัณฑิตวิทยาลัย ตามแผนการรับนักศึกษา 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร มีระบบ
และกลไกการเตรียมความพรอม โดยอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาโครงการ  /กิจกรรม  

และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมการเตรียมผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ 
ความพรอมกอนเขาศึกษา 

 
3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการ การใหคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ มีแนวทางปฎิบัติ 
ตามมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคน เพื่อทำหนาที่ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด และการใหคำแนะนำดานการทำดุษฎีนิพนธ การสอบโครงราง กำหนดแบบฟอรม
ภายในสำหรับการทำดุษฎีนิพนธใหกับนักศึกษาถือปฏิบัติในการทำดุษฎีนิพนธ 

2) จัดกิจกรรม homeroom ในทุกภาคการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถพบกับอาจารย
ประจำหลักสูตรเพ่ือเลาถึงปญหาตาง ๆ ในการทำดุษฎีนิพนธได โดยตรง 

3) ใหนักศึกษาสงรายงานความกาวหนาของงานวิจัยและการทำดุษฎีนิพนธ ในทุกภาค
การศึกษา เพื่อติดตามความกาวหนาของนักศึกษา โดยรายงานดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากอาจารย
ท่ีปรึกษา 
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4) อาจารยเปดชองทางการสื่อสารดวยระบบสารสนเทศ เชน e-mail, Facebook ฯลฯ 
5) หลักสูตรฯ มีระบบและกลไก ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจำหลักสูตร ซ่ึงจะทำหนาท่ี
ในการวางแผนโครงการ /กิจกรรม กำหนดผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ และระยะเวลาในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

 
3. 3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร มีการติดตามการคงอยูของนักศึกษา อัตรา
การสำเร็จการศึกษา ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร จัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถรองเรียน และเสนอแนะใหมีการ
ดำเนินการแกไขได โดยท่ีประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่รวบรวมขอมูล และพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงแกไข 

 
4.  อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.1.1 การรับอาจารยใหม 

ในการรับอาจารยใหม ไดมีการกำหนดรอบอัตรากำลังผานคณะฯ ไปยังมหาวิทยาลัย 
เม่ือไดรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง หลักสูตรฯ จะไดดำเนินการสรรหาอาจารยตามข้ันตอนการดำเนินการ
สรรหาบุคลากรของคณะฯ และ /ารรับอาจารยมีหรือ มหาวิทยาลัย ซ่ึงในก ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

(1) กำหนดคุณสมบัติ 
คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยท่ี
เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
 
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
- สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาเอก ในสาขาที่สัมพันธกับสาขาวชิา

พืชไร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตองมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ ตามความตองการของหลักสูตร 

- ผานเกณฑภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัย 
)2(  การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก โดยการสอบขอเขียนหรือสอบสัมภาษณ 

และ  /หรือทดสอบความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัยฯ  
แตงตั้ง 

)3(  การแตงต ั ้ งและประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานให  เป นไปตามระเบ ียบของ
มหาวิทยาลัย 

4.1.2 แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบ /ประกาศของมหาวิทยาลัยแมโจ 
ท่ีประกาศใชในขณะนั้น และระเบียบ/ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยอนุโลม 
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4.1.3 อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร ทำหนาที ่ในการสนับสนุน ชวยเหลือ และดำเนิน
กิจกรรมใหครบถวนตามเกณฑของการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

4.1.4 กำหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีสวนรวมในกิจกรรมตามขอ 4.1. 2 และ 4 .1. 3  
4.1.5 การบริหารอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย อางอิงตามแบบ

ขอตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ ในการ
กำหนดผูสอนในแตละรายวิชา คำนึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที ่สอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณทำงาน 

4.1.6 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยโดยรวมกับคณะฯ ในการดำเนินการ เพื่อใหบุคลากรของหลักสูตรฯ ไดพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ 

4.2 คุณภาพอาจารย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร มีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 

100 งเสริมและสนับสนุนใหอาจารยขอตำแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น  อาทิ ผูชวยศาสตราจารยมีการส  และ
รองศาสตราจารย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้คณะฯ ยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
สายวิชาการ ทำงานวิจัย และนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ไดมีการติดตามอัตราการคงอยูของอาจารย 

ผานระบบและกลไกของอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะฯ และมีการ
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตร โดยนำผลการประเมินรายงานในการประชุม
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรวมวิเคราะหและกำหนดแนวทางการแกไขปญหารวมกัน อีกทั้งมีการ
นำเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยแมโจ หรือ หลักสูตร
ฯ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจำ
คณะฯ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร มีระบบการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชา
ในหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใชระบบ
และกลไกการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร ภายใตแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  วาดวยเรื่อง แนวปฏิบัติการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา  /ปรับปรุงหลักสูตร และ
คณะกรรมการวิพากษหลกัสตูร พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร เปนหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คาดวาเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป เพ่ือใหทันสมัย และ
สอดคลองกับความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีการดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) ใหแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามแนวทางที่กำหนดไวใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม 
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3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเสนอขอคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตร 

4) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
พ.ศ. 2560 ภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

5) ดำเนินการจัดทำเลม มคอ  .2 และแนวทางปฏิบัติการเปด  /ปด/ปรับปรุง หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 

2) จัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตรอยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือ 

- การแบงภาระงานสอน และกำหนดอาจารยผู สอนตามความเชี ่ยวชาญและ
ประสบการณในการสอน 

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
- กำกับติดตามและการตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 ทุกภาคการศึกษา  
- โดยทำการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา อีกทั้งกำกับ

รายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุ
บำรุงวัฒนธรรม 

- การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื ่อนำไปใชในการปรับปรุง

หลักสูตร  
- หาแนวทางท่ีจะทำใหหลักสูตรบรรลุเปาหมาย 

5.3 การประเมินผูเรียน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา 
โดยทำการจัดสงหลังการสงเกรดแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
ทำหนาที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการดำเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอรม มคอ  .5 เมื่อสิ้นสุด
การเร ียนการสอนในแตละเทอม จากนั ้นดำเนินการสงผลการเร ียนใหคณะฯ ดำเนินการตอไปยัง
มหาวิทยาลัย จะตองผานการพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แตงตั้งจากอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรกอน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในการตัดผลคะแนน และเปนไปตามเกณฑของคณะฯ 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาะดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 

1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน /ตาง  คณะ ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม  2  อาคาร  ไดแก (สำหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1-2)  
1) อาคารสุวรรณวาจกกสิก ิจ เปนสถานที ่สอนพื ้นที ่ประมาณ 1,544 ตารางเมตร

ประกอบดวย  หองบรรยาย 4 หอง หองปฏิบัติการ 3 หอง หองประชุม 3 หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง 

2) อาคารศูนยเรียนรวม (อาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป) เปนสถานท่ีสอนพ้ืนท่ีประมาณ2,426 
ตารางเมตร  ประกอบดวย หองบรรยาย 12 หอง หองบริการคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต 
5 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง หองประชุม 3 หอง หองโถงแสดงผลงาน 2 หอง  

3) คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรใชอาคารปฏิบัติการพืชศาสตรและเทคโนโลยี เปน
สถานที่สอนหลัก โดยมีหองที่ใชในการเรียนการสอนอยูชั้น 3  พื้นที่ประมาณ 10,723 
ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียนขนาดเล็ก 3 หอง หองเรียนขนาดใหญ 1  หอง  
หองปฏิบัติการ 24 หอง หองประชุมขนาดใหญ 3 หอง  ซึ่งในการเรียนภาคบรรยาย 
บางครั้งจะใชหองประชุมของตึกเปนสถานที่เรียน เชน หอง PT113 หรือ หอง PT117 
นอกจากนี้ ยังมีหอง study room สำหรับนักศึกษาใชในการศึกษาคนควาที่มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกท่ีเก่ียวของ เชน เครื่องพิมพ  อินเตอรเนต เปนตน  

 
รายงานขอมูลจำนวนหนังสือใชสำหรับปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยแมโจ มีทรัพยากรที่เกี ่ยวของกับการเรียนการสอนที่ใหบริการในสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแมโจ และหองสมุดคณะตาง ๆ ประกอบดวยหนังสือ วิทยานิพนธ วารสารและหนังสือพิมพ 
จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสำเร็จรูป CD-ROM CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกลาวขางตนมีจำนวนดังนี้ 

จำนวนหนังสือ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 
หมวด คำอธิบายหมวด ภาษาไทย )เลม (  ภาษาอังกฤษ )เลม (  รวม 
000 เบ็ดเตล็ด 12,398 2,248 14,646 
100 ปรัชญา 3,190  329  3,519 
200 ศาสนา 4,329 359 4,688 
300 สังคมศาสตร 48,571 7,361 55,932 
400 ภาษาศาสตร 4,492 1,702 6,194 
500 วิทยาศาสตร )บริสุทธิ์ (  17,640 7,960 25,600 
600 วิทยาศาสตรประยุกต 48,608 14,779 63,387 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,393 1,167 5,560 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,674 579 3,253 
900 ประวัติศาสตร 7,309 966 8,275 

 รวม 153,604 37,450 191,054 
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ส่ือโสตทัศนวัสดุ ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ 2560 
รายการ จำนวน 

CD/DVD เกษตร 257 
CD/DVD สารคดี 1,043 
CD/DVD บทเรียนภาษา 226 
CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 1,274 
CD/DVD บันเทิง 2,501 

รวม 5,301  
 

หัวขอ จำนวน ชนิด 
บทความวารสาร 139,717 บทความ 
วารสารภาษาไทย 831 ฐานขอมูล 
วารสารภาษาตางประเทศ 471 ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลออนไลน 12 ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส )E-book, E-clipping, E-journal) 19 ฐานขอมูล 
Single Search 1  
วารสารอิเล็กทรอนิกส 35 รายชื่อ 

 
นอกจากนี้ยังมีความรวมมือระหวางหองสมุดกับหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ
เชียงใหม  มหาวิทยาลัยพายัพ เปนตน และมีการเชื ่อโยงเครือขายกับฐานขอมูล Journal Link และ
วิทยานิพนธ/งานวิจัยออนไลน ตลอดจนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม  

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) มหาวิทยาลัยมีคณะทำงานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง 

2) คณะฯ   มีการจัดสรรงบประมาณประจำปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน  
ตำรา สื่ออุปกรณในหองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัย 

3) คณะฯ จัดประชุมเพ่ือใหคณาจารยรวมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ และ
อุปกรณการเรยีนการสอน 

4) คณะฯ ประสานงานกับสำนักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี ่ยวของเพ่ือ
บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผู สอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจำเปน  

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) สำรวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจำทุกปจากผูสอนและ  ผูเรียน 
2) ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดำเนินการ 
ปการศึกษา (ปท่ี) 

1 2 3 4 5 
1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ  80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กำหนดใน มคอ. 3 และ   มคอ. 4 (ถามี (อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปท่ีแลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

         

รวมตัวบงช้ีบังคับท่ีตองดำเนินการขอ 1-5 ในแตละป 5 5 5 5 5 
รวมตัวบงช้ีในแตละป 12 12 12 12 12 

 
 



 

มคอ.2  89 
 

หมวดท่ี   8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
    1.1.1 การประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการ

สอน  
   1.1.2 การประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การทำกิจกรรมการ 
           เรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

           1.1.3 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยโดยการสอบถาม สัมภาษณ 
หรือใชแบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปน  ผูจัดทำการ

ประเมิน 
1.2.2 คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดท่ีควรพัฒนาของกลยุทธการสอนในแตละภาคการศึกษา 

รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนำไปเขียนไวในรายงานผลการดำเนินงานรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดยวิธีการสัมภาษณ  แบบ

สำรวจ และเปดเว็บไซดเพ่ือรับขอมูลยอนกลับ 
2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก 

ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป บัณฑิตที่จบตามหลักสูตรและ
นายจาง/ผูประกอบการ  และการเยีย่มชม 

    2.3 นายจาง/ผูประกอบการ      
      ประเมินนายจาง/ผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และการนำ
ความรูไปประยุกตใชในการทำงาน   
       

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  อยาง
นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

4.1 อาจารยประจำวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอผาน  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจำคณะ 

 
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา

เสนอคณะกรรมการประจำคณะ 
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4.3 จัดประชุมอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และคณาจารยที ่เกี ่ยวของ 
พิจารณาทบทวนผลการดำเนินการของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แผนกลยุทธการสอน และการดำเนินการอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 

4.4 การดำเนินการของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธการสอน 
และการดำเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 
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เอกสารแนบ 
 

1.  ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐาน-หลักสูตรเกา-หลักสูตรใหม 
2.  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา-ใหม 
3.  สาระการปรับปรุงแกไข 
4.  ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
5.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
6.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
7.  สรุปผลการวิพากษหลักสูตร 
8.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
9.  ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพร ผลงานวิจัยตามเง่ือนไขการสำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตามเง่ือนไขสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
11. ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสำหรับตีพิมพ 
12. ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องเกณณการสอบผานความรูภาษาตางประเทศ  
13. ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ  เรื่องรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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 เอกสารแนบ 1 
 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐาน – หลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 
 
 

หมวดวิชา 
เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 

2558 
(หนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 
2556 

(หนวยกิต) 

โครงสรางใหม 
2561 

(หนวยกิต) 
แผนการศึกษา แบบ 1.1      
1.1   ดุษฎีนิพนธ  ไมนอยกวา 48 48 48 

   1.2 วิชาท่ีไมนับหนวยกิต  - (9) (9) 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 48 48 
แผนการศึกษา แบบ 1.2    

   1.1 ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 72 72 72 
   1.2 วิชาท่ีไมนับหนวยกิต  - (13) (13) 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 72 72 
แผนการศึกษา แบบ 2.1    
   1.1 วิชาท่ีไมนับหนวยกิต - (9) (9) 
   1.2 วิชาบังคับ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 6 6 
   1.3 วิชาเอกเลือก  6 6 
   1.4 ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 36 36 36 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา ไมนอยกวา 48 48 48 
แผนการศึกษา แบบ 2.2    
   1.1 วิชาท่ีไมนับหนวยกิต - (13) (13) 
   1.2 วิชาบังคับ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 15 15 
   1.3 วิชาเอกเลือก   9 9 
   1.4 ดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 48 48 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 72 72 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา – ใหม 

 
โครงสรางหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 
(หลักสูตรปรปับุรง พ.ศ. 2556)  

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 

 (หลักสูตรปรปับรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร( เดิม) 
ภาษาไทย    : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาพืชไร 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy  

Program in Agronomy 

ชื่อหลักสูตร (ใหม) 
ภาษาไทย    : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาพืชไร 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy 

in Agronomy 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (พืชไร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ปร.ด. (พืชไร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Agronomy) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Agronomy) 
 

ชื่อปริญญา (ใหม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ปร.ด. (พืชไร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Agronomy) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Agronomy) 

คงเดิม 

แผนการศึกษา 1.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเนนการทำวิจยั ดุษฎีนิพนธ  

จำนวนหนวยกิตรวม หนวยกิต จำนวนหนวยกิตรวม หนวยกิต หมายเหต ุ

1. รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (9) หนวยกิต 1. รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (9) หนวยกิต  

พร 701 ระเบียบวิธวีิจัยทางพืชไร (3) (2-2-5)  พร 701 ระเบียบวิธวีิจัยทางพืชไร (3) (2-2-5) เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) พร 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) พร 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) พร 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) พร 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 795 สัมมนา 5 
(1) (0-2-1) 

พร 795 สัมมนา 5 
(1) (0-2-1) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 796 สัมมนา 6 
(1) (0-2-1) 

พร 796 สัมมนา 6 
(1) (0-2-1) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
2. วิทยานพินธ 48 หนวยกิต 2. วิทยานพินธ 48 หนวยกิต  

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 
6 (0-18-0) 

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 
6 (0-18-0) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 
6 (0-18-0) 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 
6 (0-18-0) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3   6 (0-18-0) พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 (0-18-0) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4   6 (0-18-0) พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 (0-18-0) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5   6 (0-18-0) พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 6 (0-18-0) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6   6 (0-18-0) พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 6 (0-18-0) เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556)  

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 

 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

แผนการศึกษา 1.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนนการทำวจิัย ดุษฎีนิพนธ  

จำนวนหนวยกิตรวม 
 

หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตรวม 

 
หนวยกิต 

 

1. รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (13) หนวยกิต 1. รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (13) หนวยกิต  

พร 701 ระเบียบวิธวีิจัยทางพืชไร (3) (2-2-5) พร 701 ระเบียบวิธวีิจัยทางพืชไร 
(3) (2-2-5) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) พร 791 สัมมนา 1 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) พร 792 สัมมนา 2 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) พร 793 สัมมนา 3 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) พร 794 สัมมนา 4 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) พร 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) พร 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
พร 797 สัมมนา 7 (1) (0-2-1) พร 797 สัมมนา 7 

(1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
พร 798 สัมมนา 8 (1) (0-2-1) พร 798 สัมมนา 8 

(1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 799 สัมมนา 9 (1) (0-2-1) พร 799 สัมมนา 9 (1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 800 สัมมนา 10 (1) (0-2-1) พร 800 สัมมนา 10 (1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

2. ดุษฎีนิพนธ 72 หนวยกิต 2. ดุษฎีนิพนธ 72 หนวยกิต  

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 6 (0-18-0) พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 6 (0-18-0) พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 (0-18-0) พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 (0-18-0) พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 12 (0-36-0) พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 12 (0-36-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 12 (0-36-0) พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 12 (0-36-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7 6 (0-18-0) 
พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7 

6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8 6 (0-18-0) พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8 6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9 6 (0-18-0) พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9 6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10 6 (0-18-0) พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10 6 (0-18-0) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556)  

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 

 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

แผนการศึกษา 2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับบปรญิญาโท เนนเน้ือหาวิชา วธิีการและทักษะในการวิจัยดุษฎนิีพนธ  

จำนวนหนวยกิตรวม 
 

หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตรวม 

 
หนวยกิต 

คงเดิม 

1. รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (9) หนวยกิต 1. รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (19) หนวยกิต คงเดิม 

พร 701 ระเบียบวิธวีิจัยทางพืชไร (3) (2-2-5) พร 701 ระเบียบวิธวีิจัยทางพืชไร 
(3) (2-2-5) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) พร 791 สัมมนา 1 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) พร 792 สัมมนา 2 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) พร 793 สัมมนา 3 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) พร 794 สัมมนา 4 
(1) (0-2-1) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวชิา 

พร 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) พร 795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) พร 796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

2. วิชาบังคับ 6 หนวยกิต 2. วิชาบังคับ 6 หนวยกิต  

พร 711  การคนควาและพัฒนาพันธุพืชไรใน
ศตวรรษที่ 21 

3 (2-3-5) 
พร 711  การคนควาและพัฒนาทางการปรบัปรุง
พันธุพืชไร 

3 (2-3-5) 
เปล่ียนชื่อรายวชิา/
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

พร 721  การคนควาและพัฒนาทางสรรีวทิยาการ
ผลิตพืชไรแบบบูรณาการ 

3 (2-3-5) 
พร 721  การคนควาและพัฒนาทางสรรีวทิยาการ
ผลิตพืชไร 

3 (2-3-5) 
เปล่ียนชื่อรายวชิา/
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวชิา 

  
พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุพืช 

3 (2-3-5) 
วิชาใหม 

3. วิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต 3. วิชาเอกเลือก   

พร 510 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง 3 (3-0-6) พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง 3 (2-3-5) 
เปล่ียนรหัสวิชา/
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวิชา 

พร 512 ไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุพืช 3 (3-0-6) พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุพืช 3 (2-3-5) 

เปล่ียนคำอธิบาย
รายวิชา/เปล่ียน

ชั่วโมงการเรียนการ
สอน 

พร 515 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3 (3-0-6) พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชา/
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวิชา 
พร 516 เคร่ืองหมายดีเอ็นเอชวยในการปรับปรุง
พันธุพืช 

3 (2-3-5)   ยกเลิก 

พร 540 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) 

เปล่ียนรหัสวิชา/
ยายจากรายวิชา
บังคับมาเปนราย

วิชาเอกเลือก 

พร 522 ธาตุอาหารพืชไร 3 (2-3-5) พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3 (2-3-5) 

เปล่ียนชื่อวิชา/
เปล่ียนรหัสวิชา/
เปล่ียนคำอธิบาย

รายวิชา 

พร 593 เรือ่งเฉพาะทางพืชไร 3 (3-0-6)   ยกเลิก 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556)  

โครงสรางหลักสูตรใหม 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร 

 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

พร 524 วิวัฒนาการของพืชปลูก  3 (3-0-6)   ยกเลิก 

พร 541 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ด
พันธุ 

3 (2-3-5)   
ยกเลิก 

พร 690 การคนควาอิสระ 3 (0-9-5)   ยกเลิก 

  
พร 531 การจัดการขอมูลและวธิีวิเคราะหเชิง
ปริมาณดานพืช 

3 (2-3-5) วิชาใหม 

  
พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณใน
พืช 

3 (2-3-5) วิชาใหม 

  พร 722 วิธีประยกุตทางสรริวิทยาในการผลิตพืชไร 3 (2-2-5) วิชาใหม 

  
พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำฟารมแบบ
อัจฉริยะ 

3 (2-3-5) วิชาใหม 

  พร 741 เรือ่งเฉพาะทางพืชไร 3 (2-3-5) วิชาใหม 
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เอกสารแนบ 3 
สาระการปรับปรุงแกไข หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

…………………………………………… 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ปรับปรุงจากหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
 
2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข  

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 20 มกราคม 2562 
 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษา 2561 

เปนตนไป 

 
4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหทันสมัย และเปนไปตามประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 และประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เกี ่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที ่กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
โดยใหมีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามให
ชัดเจน ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ตามแบบ มคอ.2 ท่ีกำหนดไว 

 
5. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 

5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร   คงเดิม 
5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา   คงเดิม 
5.3 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ 

1) เพ่ิมใหมรายวิชา  

2) ยกเลิกรายวิชา  

3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้  

- เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา และ/

หรือ แกไขจำนวนหนวยกิต และ/หรอื แกไขจำนวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/หรือเปลี่ยนวิชา

บังคับกอน  
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1) เพ่ิมรายวิชาใหม จำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
 

ท่ี รหัสวิชา – ช่ือวิชา หนวยกิต หมายเหตุ 

1 พร 510 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและพัฒนา
พันธุพืช 

3 (2-3-5)  

2 พร 533 การจัดการขอมูลและวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ
ดานพืช 

3 (2-3-5)  

3 พร 712 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณในพืช 3 (2-3-5)  
4 พร 722 วิธีประยุกตทางสรีรวิทยาในการผลิตพืชไร 3 (2-2-5)  
5 พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทำฟารมแบบอัจฉริยะ 3 (2-3-5)  
6 พร 741 เรื่องเฉพาะทางพืชไร 3 (2-3-5)  
 
2) ยกเลิกรายวิชาเดิม จำนวน  4  รายวิชา ดังนี้ 
 

ท่ี รหัสวิชา – ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 พร 516 เครื่องหมายดีเอ็นเอชวยในการปรับปรุงพันธุพืช 3 (2-3-5) 
2 พร 524 วิวัฒนาการของพืชปลูก 3 (3-0-6) 
3 พร 541 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) 
4 พร 690 การคนควาอิสระ 3 (0-9-5) 

 
 

3) เปล่ียนรหัสวิชา และ/หรือ เปล่ียนช่ือรายวิชา และ/หรือ เปล่ียนคำอธิบายรายวิชา และ/หรือ 
แกไขจำนวนหนวยกิต และ/หรือ แกไขจำนวนช่ัวโมง บรรยาย-ปฏิบัติ จำนวน  29  รายวิชา 
ดังนี้ 

 

ท่ี รหัสวิชา – ช่ือวิชา หนวยกิต 

1 พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร 3 (2-2-5) 
2 พร791 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) 
3 พร792 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
4 พร793 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
5 พร794 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
6 พร795 สัมมนา 5 (1) (0-2-1) 
7 พร796 สัมมนา 6 (1) (0-2-1) 
8 พร797 สัมมนา 7 (1) (0-2-1) 
9 พร798 สัมมนา 8 (1) (0-2-1) 
10 พร799 สัมมนา 9 (1) (0-2-1) 
11 พร800 สัมมนา 10 (1) (0-2-1) 
12 พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 6 (0–18–0) 
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13 พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 6 (0–18–0) 
14 พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 6 (0–18–0) 
15 พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 6 (0–18–0) 
16 พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 12 (0–36–0) 
17 พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 12 (0–36–0) 
18 พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7 6 (0–18–0) 
19 พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8 6 (0–18–0) 
20 พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9 6 (0–18–0) 
21 พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10 6 (0–18–0) 
22 พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร 3 (2-3-5) 
23 พร 721 การคนควาและพัฒนาทางสรีรวิทยาการผลิตพืชไร 3 (2-3-5) 
24 พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3 (2-3-5) 
25 พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชข้ันสูง 3 (2-3-5) 
26 พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุพืช 3 (2-3-5) 
27 พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) 
28 พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3 (2-2-5) 
29 พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3 (2-3-5) 

 



 

มคอ.2  100 
 
โดยมีรายละเอียดของแตละรายวิชา ดังตอไปนี้ 

วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

1 

พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร พร 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร 
AG 701 Research Methodology in 

Agronomy 
AG 701 Research Methodology in 

Agronomy 
หนวยกิต 3 (2-2-5) หนวยกิต 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน ตามความเห็นชอบของอาจารย

ประจำหลักสูตร 
วิชาบังคับกอน ตามความเห ็นชอบของอาจารย

ประจำหลักสูตร 
Prerequisite As approved by program 

committee 
Prerequisite As approved by program 

committee 
หลักการคิดทางวิทยาศาสตร กระบวนการเพื ่อการ
ไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหปญหา
เพื่อกำหนดหัวของานวิจัย แหลงทุนวิจัย วิธีคนควา
ขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัยการประยุกตใชวิชาการ
ทางสถิติเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการวิจัย การ
เสนอโครงรางการวิจัยการนำเสนองานวิจัยวิชาการใน
การประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

ความหมาย ขอบเขตของการวิจัย กระบวนการการวิจัย
ซ่ึงประกอบดวย การกำหนดปญหา การศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การนำหลักสถิติ
และระบบคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป การ
แปลความหมายขอมูล การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย 

Brief philosophy of science; methods to 
acquire scientific knowledge; problem 
analysis to put a research topic forward; 
research funding sources; information 
collecting techniques to formulate a research 
plan; application of knowledge in statistics to 
improve research skill;  preparation of 
research proposal; preparation for conference 
presentation and scientific publication 

Definition and scope of research methodology; 
research problem identification; literature 
review; research methodologies; the use of 
principles of statistic and computer system for 
data analysis; statistical data analysis by 
software program; data interpretation; research 
presentation; research proposal and report 
writing 

 
 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

2 

พร 791 สัมมนา 1 พร 791 สัมมนา 1 
AG 791 Seminar 1 AG 791 Seminar 1 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน - วิชาบังคับกอน - 
Prerequisite - Prerequisite - 
การศึกษาและคนควางานวิจัยทางดานพืชไรท่ีนาสนใจ 
การรวบรวมสืบคนจากเอกสารทางวิทยาศาสตรเกษตร 
จากวารสาร จากสารสนเทศ การสรุปวิเคราะหและ
วิจารณ แนวทางในการวิจัยและพัฒนาตอเน่ืองในเรื่อง
น้ัน ๆ 

การนำเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางพืชไรท่ัวไป
ระดับปริญญาเอก 

Investigation of research topic of interest in 
the field of agronomy; literature search on 
topics related to agricultural sciences from 
scientific journals and other information 
sources; discussion on possibility of further 
research development based on selected 
research topic 

Presentation and discussion of interesting topics 
in base of Doctoral degree of agronomy. 

 
วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

3 

พร 792 สัมมนา 2 พร 792 สัมมนา 2 
AG 792 Seminar 2 AG 792 Seminar 2 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 1 วิชาบังคับกอน สัมมนา 1 
Prerequisite Seminar 1 Prerequisite Seminar 1 
การศึกษาและคนควางานวิจัยทางดานพืชไรเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย การรวบรวมสืบคน
จากเอกสารทางวิทยาศาสตรเกษตร จากวารสาร จาก
สารสนเทศ การสรุปวิเคราะหและวิจารณ แนวทางใน
การวิจัยและพัฒนาตอเน่ืองในเรื่องน้ัน ๆ 

การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางพืชไร
เฉพาะทางระดับปริญญาเอก 

Investigation of research topic in agronomy 
related to student’s thesis; literature search 
on topics related to agricultural sciences from 
scientific journals and other information 
sources; discussion on possibility of further 
research development based on selected 
research topic 

Presentation and discussion of interesting topics 
in speciallist of Doctoral degree of agronomy. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

4 

พร 793 สัมมนา 3 พร 793 สัมมนา 3 
AG 793 Seminar 3 AG 793 Seminar 3 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 2 วิชาบังคับกอน สัมมนา 2 
Prerequisite Seminar 2 Prerequisite Seminar 2 
ศึกษาเทคนิคและหลักการเขียนโครงรางดุษฎีนิพนธ
และบทความวิจัยเชิงวิชาการ การใชสื่อและวิธีการ
นำเสนอในที ่ประชุมวิชาการ นำเสนอที่มา เหตุผล 
และความสำคัญของหัวขอท่ีจะทำวิทยานิพนธ 

การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางพืชไร
เฉพาะทางท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธปริญญาเอก 

Investigation of principles and techniques for 
the writing of thesis proposal and scientific 
papers; utilization of different medias and 
presentation techniques for presenting 
research works at a scientific conference; 
presentation on literature review and the 
importance and rational for conducting the 
selected thesis topic 

Presentation and discussion of topics of interest 
in the specialized area of agronomy related to 
doctor thesis. 

 
วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

5 

พร 794 สัมมนา 4 พร 794 สัมมนา 4 
AG 794 Seminar 4 AG 794 Seminar 4 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 3 วิชาบังคับกอน สัมมนา 3 
Prerequisite Seminar 3 Prerequisite Seminar 3 
นำเสนอและวิจารณ โครงรางดุษฎีนิพนธ รายละเอียด
ของวิธีดำเนินการ และการวางแผนการทดลองตาม
หลักวิชาการ รวมไปถึงผลการทดลองเบื ้องตน หรือ
นำเสนอหัวขอที่สนใจที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในระดับ
ปริญญาเอกตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางพืชไร
เฉพาะทางท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธปริญญาเอก 

Presentation and discussion on aspects of 
thesis proposal, such as details of 
experimental procedure and plan and some 
preliminary results, or presentation on topic 
of interest related to student’s research title 
as approved by student’s advisor 

Presentation and discussion of topics of interest 
in the specialized area of agronomy related to 
doctor thesis. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

6 

พร 795 สัมมนา 5 พร 795 สัมมนา 5 
AG 795 Seminar 5 AG 795 Seminar 5 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 4 วิชาบังคับกอน สัมมนา 4 
Prerequisite Seminar 4 Prerequisite Seminar 4 
นำเสนอและวิจารณโครงรางดุษฎีนิพนธ รายละเอียด
ของวิธีดำเนินการ และการวางแผนการทดลองตาม
หลักวิชาการ รวมไปถึงการรายงานความคืบหนาของ
งานวิจัย หรือนำเสนอผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอก
ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปราย
ผลและป ญหาขอ งก า รทำด ุ ษฎ ี น ิ พนธ   ร วมถึ ง
ความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

Presentation and discussion on aspects of 
thesis proposal, such as details of 
experimental procedure and plan as well as 
a progress report of thesis work, or 
presentation on topic of interest related to 
student’s research title as approved by 
student’s advisor 

Presentations of dissertation progress, 
discussion and report of research problems. 
Publication report concerning the recent 
research works. 

 
วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

7 

พร 796 สัมมนา 6 พร 796 สัมมนา 6 
AG 796 Seminar 6 AG 796 Seminar 6 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 5 วิชาบังคับกอน สัมมนา 5 
Prerequisite Seminar 5 Prerequisite Seminar 5 
นำเสนอและวิจารณผลงานวิจัย โดยเปนการรายงาน
ความกาวหนาของการทำดุษฎีนิพนธ ผลการทดลอง
และการวิเคราะห หรือนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับดุษฎีนิพนธที่พรอมสำหรับการตีพิมพในวารสาร
ทางว ิชาการเกษตร หร ือนำเสนอผลงานว ิจ ัย ท่ี
เก ี ่ยวของกับด ุษฎ ีนิพนธตามความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปราย
ผลและป ญหาขอ งก า รทำด ุ ษฎ ี น ิ พนธ   ร วมถึ ง
ความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

Presentation and discussion on progression of 
thesis work with some results and data 
analysis, or presentation on research results 
being prepared for journal publication or 
presentation on topic of interest related to 
student’s research title as approved by 
student’s advisor 

Presentations of dissertation progress, 
discussion and report of research problems. 
Publication report concerning the recent 
research works. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

8 

พร 797 สัมมนา 7 พร 797 สัมมนา 7 
AG 797 Seminar 7 AG 797 Seminar 7 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 6 วิชาบังคับกอน สัมมนา 6 
Prerequisite Seminar 6 Prerequisite Seminar 6 
นำเสนอและวิจารณผลงานวิจัยโดยเปนการรายงาน
ความกาวหนาของการทำดุษฎีนิพนธ ผลการทดลอง
และการวิเคราะห หรือนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับดุษฎีนิพนธตามความเห็นชอบของอาจารย  ท่ี
ปรึกษา 

การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปราย
ผลและป ญหาขอ งก า รทำด ุ ษฎ ี น ิ พนธ   ร วมถึ ง
ความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

Presentation and discussion on progression of 
thesis work with some results and data 
analysis, or presentation on topic of interest 
related to student’s research title as 
approved by student’s advisor 

Presentations of dissertation progress, 
discussion and report of research problems. 
Publication report concerning the recent 
research works. 

 
วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

9 

พร 798 สัมมนา 8 พร 798 สัมมนา 8 
AG 798 Seminar 8 AG 798 Seminar 8 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 7 วิชาบังคับกอน สัมมนา 7 
Prerequisite Seminar 7 Prerequisite Seminar 7 
นำเสนอและวิจารณผลงานวิจัย โดยเปนการรายงาน
ความกาวหนาของการทำดุษฎีนิพนธ หรือเปนผลการ
ทดลองและการวิเคราะหที ่พรอมสำหรับการตีพิมพ
เผยแพร หรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือ
นำเสนอผลงานวิจัยตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี
ปรึกษา 

การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปราย
ผลและป ญหาขอ งก า รทำด ุ ษฎ ี น ิ พนธ   ร วมถึ ง
ความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

Presentation and discussion on progression of 
thesis work or on some results and data 
analysis being prepared for a journal 
publication or presentation at a scientific 
meeting, or presentation on results of 
student’s thesis research as approved by 
student’s advisor 

Presentations of dissertation progress, 
discussion and report of research problems. 
Publication report concerning the recent 
research works. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

10 

พร 799 สัมมนา 9 พร 799 สัมมนา 9 
AG 799 Seminar 9 AG 799 Seminar 9 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 8 วิชาบังคับกอน สัมมนา 8 
Prerequisite Seminar 8 Prerequisite Seminar 8 
นำเสนอและวิจารณผลงานวิจัย โดยเปนการรายงาน
ความกาวหนาของการทำดุษฎีนิพนธ หรือเปนผลการ
ทดลองและการวิเคราะหที ่พรอมสำหรับการตีพิมพ
เผยแพร หรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือ
นำเสนอผลงานวิจัยตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี
ปรึกษา 

การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปราย
ผลและป ญหาขอ งก า รทำด ุ ษฎ ี น ิ พนธ   ร วมถึ ง
ความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

Presentation and discussion on progression of 
thesis work or on some results and data 
analysis being prepared for a journal 
publication or presentation at a scientific 
meeting, or presentation on results of 
student’s thesis research as approved by 
student’s advisor 

Presentations of dissertation progress, 
discussion and report of research problems. 
Publication report concerning the recent 
research works. 

 
วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

11 

พร 800 สัมมนา 10 พร 800 สัมมนา 10 
AG 800 Seminar 10 AG 800 Seminar 10 
หนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน สัมมนา 9 วิชาบังคับกอน สัมมนา 9 
Prerequisite Seminar 9 Prerequisite Seminar 9 
นำเสนอและวิจารณผลงานวิจัย โดยเปนการรายงาน
ความกาวหนาของการทำดุษฎีนิพนธ หรือผลการ
ทดลองและการวิเคราะหที ่พรอมสำหรับการตีพิมพ
เผยแพร หรือนำเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ 

การนำเสนอความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ การอภิปราย
ผลและป ญหาขอ งก า รทำด ุ ษฎ ี น ิ พนธ   ร วมถึ ง
ความกาวหนาในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร 

Presentation and discussion on progression of 
thesis work or on some results and data 
analysis being prepared for journal 
publication or presentation at a scientific 
meeting 

Presentations of dissertation progress, 
discussion and report of research problems. 
Publication report concerning the recent 
research works. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

12 

พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 พร 891 ดุษฎีนิพนธ 1 
AG 891 Dissertation 1 AG 891 Dissertation 1 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน - วิชาบังคับกอน - 
Prerequisite - Prerequisite - 
ศึกษาคนควาขอมูลหัวของานวิจัยทางพืชไรท่ีเกี่ยวของ
ในการทำดุษฎีนิพนธ และจัดทำรายงานเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธเปนผูใหคำปรึกษาและกำกับดูแล 

ทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของกับหัวขอดุษฎีนิพนธ  
กำหนดกรอบแนวคิด ออกแบบการทดลอง และวางแผน
การทำดุษฎีนิพนธ  เนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเลือกหัวขอวิจัย 

Investigate current scientific literature in the 
field of agronomy related to dissertation’s 
title to consolidate a written report to be 
summited to dissertation’s advisor under the 
guidance of the advisor 

Literature review related to dissertation. 
Concept framework design. Design of 
experiment and dissertation planning. 
Conceptual discussion with dissertation advisor 
for topic selection. 

 
วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

13 

พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 พร 892 ดุษฎีนิพนธ 2 
AG 892 Dissertation 2 AG 892 Dissertation 2 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 1 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 1 
Prerequisite Dissertation 1 Prerequisite Dissertation 1 
ศึกษาทฤษฏีท ี ่ เก ี ่ยวข อง กำหนดกรอบวิจ ัย ต้ัง
สมมุติฐานและวางแผนงานวิจัย เพื่อจัดทำโครงราง
ดุษฎีนิพนธเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธโดย
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนผูใหคำปรึกษาและ
กำกับดูแล 

การทำดุษฎีนิพนธดวยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและ
หลักการที ่เกี ่ยวของ การรวบรวมผลการทดลองและ
วิเคราะหผล การเสนอประเด็นปญหา การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษา และการแกปญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ 

Investigate theories related to the chosen 
dissertation’s title; formulate scope, 
hypothesis and plan of the dissertation to 
put forward a draft research proposal to be 
summited to dissertation’s advisor under the 
supervision of the advisor 

Research conduction with creativity involving 
theories and principle. Data collection and 
analysis. Research problem presentation and 
discussion with dissertation advisor. Solution to 
problems related to dissertation methodology 
and results. 



 
วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

14 

พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 พร 893 ดุษฎีนิพนธ 3 
AG 893 Dissertation 3 AG 893 Dissertation 3 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 2 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 2 
Prerequisite Dissertation 2 Prerequisite Dissertation 2 
ดำเนินการจัดทำโครงรางดุษฎีนิพนธ เพื ่อเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มทำการทดลอง วิจัย เพื่อดุษฎี
นิพนธ โดยอาจารยที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนผู ให
คำปรึกษาและกำกับดูแล 

การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหผล การพัฒนา
แนวคิดอยางอิสระ การประมวลองคความรู จากดุษฎี
นิพนธเพ่ือการเรียบเรียงบทความวิจัย 

Finalize a written research proposal to be 
approved by the Graduate School Committee 
and begin to execute research activities as 
planned under the supervision of the advisor 

Summarized the experimental result and 
analysis of the data, develop the knowledge 
and novelty for the compilation of research 
paper. 

 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

15 

พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 พร 894 ดุษฎีนิพนธ 4 
AG 894 Dissertation 4 AG 894 Dissertation 4 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 3 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 3 
Prerequisite Dissertation 3 Prerequisite Dissertation 3 
ทำการทดลอง วิจัย รวบรวมผลการทดลอง วิเคราะห
ผล เสนอผลและจัดทำรายงานวิจัยเบ้ืองตนตออาจารย
ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ
เปนผูใหคำปรึกษาและกำกับดูแล 

การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น การสังเคราะหองคความรูเพื่อแสดงออกถึง
ความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค
ความรูทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอยางชัดเจน เสนอ
ดุษฏีนิพนธ และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ ตามมาตรฐาน
การพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

Continue to conduct research works; collect 
and analyze data when appropriate and 
report preliminary results to dissertation’s 
advisor under the supervision of the advisor 

Development of independent concept design 
and ability to express opinion, systhesis 
knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a 
clear, defense of dissertation and concised 
academic writing in dissertation with formatting 
following standards of Maejo University. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

16 

พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 พร 895 ดุษฎีนิพนธ 5 
AG 895 Dissertation 5 AG 895 Dissertation 5 
หนวยกิต 12 (0-36-0) หนวยกิต 12 (0-36-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 4 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 4 
Prerequisite Dissertation 4 Prerequisite Dissertation 4 
รวบรวมผลการทดลองวิเคราะหผลและสังเคราะหองค
ความรู ใหมเพื ่อเขียนบทความทางวิชาการเพื ่อการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและเขียนดุษฎีนิพนธโดยอาจารย
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนผูใหคำปรึกษาและกำกับดูแล
หรือดำเนินการตามกระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ
ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

การทำดุษฎีนิพนธดวยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและ
หลักการที ่เกี ่ยวของ การรวบรวมผลการทดลองและ
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ผ ล  ก า ร พ ั ฒน า ค ว า ม ค ิ ด แ บ บ อ ิ ส ร ะ 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
องคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ี
ทำการวิจัย ประมวลองคความรูทั ้งหมดเพื่อการเขียน
อธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ เสนอ
ดุษฎีนิพนธ ตามมาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแม
โจ 

Obtain experimental results, analyses and 
synthesize new findingsin preparation for 
publicationin a scientific journal or for a 
presentation at a scientific conference;and 
write a dissertation under the supervision of 
the advisor; or proceed with procedures to 
obtain results for dissertation under the 
approval of the advisor 

Research conduction with creativity involving 
theories and principle. Data collection and 
analysis. Development of independent concept 
design and ability to express opinion, systhesis 
knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a 
clear and concised academic writing in 
dissertation. Dissertation defense and formatting 
following standards of Maejo University. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

17 

พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 พร 896 ดุษฎีนิพนธ 6 
AG 896 Dissertation 6 AG 896 Dissertation 6 
หนวยกิต 12 (0-36-0) หนวยกิต 12 (0-36-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 5 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 5 
Prerequisite Dissertation 5 Prerequisite Dissertation 5 
สังเคราะหและประมวลผลความรู เพื่อเขียนบทความ
ทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการหรือเพ่ือ
นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและเขียนเลม
ดุษฎีนิพนธโดยอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนผูให
คำปร ึกษาและกำก ับด ูแลหร ือดำเน ินการตาม
กระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธตามความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

การทำดุษฎีนิพนธดวยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและ
หลักการที ่เกี ่ยวของ การรวบรวมผลการทดลองและ
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ผ ล  ก า ร พ ั ฒน า ค ว า ม ค ิ ด แ บ บ อ ิ ส ร ะ 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห
องคความรูเพ่ือแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ี
ทำการวิจัย ประมวลองคความรูทั ้งหมดเพื่อการเขียน
อธิบายอยางชัดเจน และกระชับในเลมดุษฎีนิพนธ เสนอ
ดุษฎีนิพนธ ตามมาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแม
โจ 

Synthesize and process experimental results 
in preparation for publication of a manuscript 
or for presentation at a scientific conference, 
and write a dissertation under the supervision 
of the advisor; or proceed with procedures to 
obtain results for dissertation under the 
approval of the advisor 

Research conduction with creativity involving 
theories and principle. Data collection and 
analysis. Development of independent concept 
design and ability to express opinion, systhesis 
knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a 
clear and concised academic writing in 
dissertation. Dissertation defense and formatting 
following standards of Maejo University. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

18 

พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7 พร 897 ดุษฎีนิพนธ 7 
AG 897 Dissertation 7 AG 897 Dissertation 7 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 6 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 6 
Prerequisite Dissertation 6 Prerequisite Dissertation 6 
ดำเนินการตามกระบวนการวิจ ัย รวบรวมผลการ
ทดลอง วิเคราะหผลและสังเคราะหองคความรู ใหม 
และจัดทำรายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ
เปนผูใหคำปรึกษาและกำกับดูแล 

การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น การสังเคราะหองคความรูเพื่อแสดงออกถึง
ความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค
ความรู ทั ้งหมดเพื ่อการเขียนอธิบายอยางชัดเจน และ
กระช ับในเล มด ุษฎ ีน ิพนธ   เสนอดุษฎ ีน ิพนธ ตาม
มาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

Proceed with researchworks to collect 
experimental data as planned; analyses and 
synthesize new findings; preparation of a 
progress report for submission to the 
dissertation’s advisorunder the supervision of 
the advisor 

Development of independent concept design 
and ability to express opinion, systhesis 
knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a 
clear and concised academic writing in 
dissertation. Dissertation defense and formatting 
following standards of Maejo University. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

19 

พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8 พร 898 ดุษฎีนิพนธ 8 
AG 898 Dissertation 8 AG 898 Dissertation 8 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 7 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 7 
Prerequisite Dissertation 7 Prerequisite Dissertation 7 
ดำเนินการตามกระบวนการวิจ ัย รวบรวมผลการ
ทดลอง วิเคราะหผลและสังเคราะหองคความรู ใหม 
เพื่อเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ หรือ
เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และจัดทำ
รายงานความกาวหนาเสนอตออาจารย 

การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น การสังเคราะหองคความรูเพื่อแสดงออกถึง
ความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค
ความรู ทั ้งหมดเพื ่อการเขียนอธิบายอยางชัดเจน และ
กระช ับในเล มด ุษฎ ีน ิพนธ   เสนอดุษฎ ีน ิพนธ ตาม
มาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

Proceed with research works to collect 
experimental data as planned; analyses and 
synthesize new findingsin preparation for 
publication in a scientific journalor for a 
presentation at a scientific conference; 
preparation of a progress report for 
submission to the  dissertation’s advisor 
under the supervision of the advisor 

Development of independent concept design 
and ability to express opinion, systhesis 
knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a 
clear and concised academic writing in 
dissertation. Dissertation defense and formatting 
following standards of Maejo University. 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

20 

พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9 พร 899 ดุษฎีนิพนธ 9 
AG 899 Dissertation 9 AG 899 Dissertation 9 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 8 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 8 
Prerequisite Dissertation 8 Prerequisite Dissertation 8 
ประมวลผลการว ิจ ัยและองคความร ู   เพ ื ่อเข ียน
บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ หรือเพื่อนำเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเขียนดุษฎีนิพนธ
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนผูใหคำปรึกษาและกำกับดูแล 

การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น การสังเคราะหองคความรูเพื่อแสดงออกถึง
ความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค
ความรู ทั ้งหมดเพื ่อการเขียนอธิบายอยางชัดเจน และ
กระช ับในเล มด ุษฎ ีน ิพนธ   เสนอดุษฎ ีน ิพนธ ตาม
มาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

Process information on experimental results 
and scientific knowledge in preparation for 
publication in a scientific journal or for a 
presentation at a scientific conference;and 
consolidate research results into a 
writtendissertationfor submission to the  
dissertation’s advisor under the supervision 
of the advisor 

Development of independent concept design 
and ability to express opinion, systhesis 
knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a 
clear and concised academic writing in 
dissertation. Dissertation defense and formatting 
following standards of Maejo University. 
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พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10 พร 900 ดุษฎีนิพนธ 10 
AG 900 Dissertation 10 AG 900 Dissertation 10 
หนวยกิต 6 (0-18-0) หนวยกิต 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 9 วิชาบังคับกอน ดุษฎีนิพนธ 9 
Prerequisite Dissertation 9 Prerequisite Dissertation 9 
ประมวลผลการว ิจ ัยและองคความร ู   เพ ื ่อเข ียน
บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ หรือเพื่อนำเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเขียนดุษฎีนิพนธ
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธเปนผูใหคำปรึกษาและกำกับดูแล
หรือดำเนินการตามกระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ
ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น การสังเคราะหองคความรูเพื่อแสดงออกถึง
ความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค
ความรู ทั ้งหมดเพื ่อการเขียนอธิบายอยางชัดเจน และ
กระช ับในเล มด ุษฎ ีน ิพนธ   เสนอดุษฎ ีน ิพนธ ตาม
มาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

Process information on experimental results 
and scientific knowledgein preparation for 
publication in a scientific journal or for a 
presentation at a scientific conference; and 
write a dissertation for submission to the  
dissertation’s advisor under the supervision 
of the advisor; or proceed with procedures to 
obtain results for dissertation under the 
approval of the advisor 

Development of independent concept design 
and ability to express opinion, systhesis 
knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a 
clear and concised academic writing in 
dissertation. Dissertation defense and formatting 
following standards of Maejo University. 
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พร 711 การคนควาและพัฒนาพันธุพืชไร
ในศตวรรษท่ี 21 

พร 711 การคนคว าด านการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุพืชไร 

AG 711 Research and Improvement 
of Field Crop Cultivars in the 
21st Century 

AG 711 Research on Improvement 
and Breeding of Field Crop 
Cultivars 

หนวยกิต 3 (2-3-5) หนวยกิต 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับกอน ตามความเห็นชอบของอาจารย

ประจำหลักสูตร 
วิชาบังคับกอน ตามความเห ็นชอบของอาจารย

ประจำหลักสูตร 
Prerequisite Approved by program 

committee 
Prerequisite Approved by program 

committee 
สาเหตุที ่ต องคนควาและพัฒนาพันธุ พ ืชไร อย าง
ตอเนื่อง วัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุพืชในชวง
ศตวรรษที่ 20 แหลงเชื้อพันธุกรรมพืชไรสำหรับการ
ปรับปรุงพันธุพืช การใชประโยชนจากเชื้อพันธุกรรม 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชไร สำหรับการ
ปรับปรุงพันธุพืชไร ท้ังพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม 
เพื่อความทนทานตอความแหงแลง ประสิทธิภาพการ
ดูดใชน้ำ เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชไร หรือ
การพัฒนาพันธุพืชไร เพื่อลดความเสียหายจากสภาพ
ดินและสิ ่งแวดลอมที ่ เปลี ่ยนแปลงไป รวมถึงการ
พัฒนาพันธุ พืชไรเพื ่อใหมีสัมพันธภาพอยู ร วมกับ
จุลินทรียดิน การนำเอาความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อประโยชนในการโครงการปรับปรุงพันธุพืชไร การ
จำแนกตำแหนงของยีนส สำคัญๆ ที ่ควบคุมการ
แสดงออกของลักษณะสำคัญทางการใหผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตพืชไรโดยการปรับปรุงพันธุพืชไร
ในอีก 10 ป ในศตวรรษท่ี 21 ตอไป 

ศึกษาแนวทางความกาวหนา ที่เกิดขึ้นใหมในดานการ
ปรับปรุงพันธุ พืช ซึ ่งประกอบดวยดาน วิธีการในการ
ปรับปรุงพันธุ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีอยูสำหรับใชเพ่ือ
การพัฒนาพันธุพืช โดยผานการพิจารณา และวิเคราะห
ขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ การใชเครื่องมือชีวสารสนเทศ 
และฐานขอมูลชวยในการพัฒนาพันธุพืช 

The reasonable of field crops breeding and 
improvement, plant breeding perspectives for 
the 2000S. Genetic resources and gene base for 
plant breeding, Availability of plant germplasm 
and genetic biodiversity for field crops 
improvement, for breeding population in self-
pollinated and cross-pollinated species. 
Modification of plant to tolerate environmental 
stress, water use efficiency, drought resistance, 
tolerance of soil and climate changes and for 
enhanced beneficial interactions and association 
with soil micro-organism. Contribution of 
biotechnology to plant improvement, 
identification and isolate of agronomically 
important genes in field crops, molecular marker 
assisted selection for field crops breeding and 
improvement. Field crops breeding in the next 
ten years. 

exploration of advanced and emerging trends in 
plant breeding, includingg breeding 
methodologies and other technologies 
available for plant improvement through critical 
analysis of related literatures,  the application 
of bioinformatic tools and databases for crop 
improvement 
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พร 721 ก า ร ค  น ค ว  า แ ล ะพ ั ฒน า ทา ง
สร ีรว ิทยาการผล ิตพ ืชไร แบบ
บูรณาการ 

พร 721 การคนคว าด านการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุพืชไร 

AG 721 Integrated Research and 
Development of Field Crop 
Physiology and Production 

AG 721 Research on Improvement 
and Breeding of Field Crop 
Cultivars 

หนวยกิต 3 (2-3-5) หนวยกิต 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับกอน ตามความเห็นชอบของอาจารย

ประจำหลักสูตร 
วิชาบังคับกอน ตามความเห ็นชอบของอาจารย

ประจำหลักสูตร 
Prerequisite Approved by program 

committee 
Prerequisite Approved by program 

committee 
กระบวนการทางเมตาบอลึซึม กระบวนการทางชีวเคมี
ท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชไร 
ปจจัยท่ีมีผลตอการแสดงออกทางดานการเจริญเติบโต
พัฒนาการ การใหผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและ
คุณคาทางโภชนาการของพืชไร การจัดการทางดาน
พืชไร ทางพันธุกรรม การเตรียมการเพื ่อลดความ
เสียหายของพืชไร เพื ่อความมั่นคงทางอาหาร เม่ือ
สภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ไป โดยเฉพาะความแหงแลง น้ำข ัง ดินเค็ม หรือ
อุณหภูมิเปลี ่ยนแปลง การวิจัยและพัฒนาเกี ่ยวกับ
กระบวนการทางสรีรว ิทยา เพื ่อเพิ ่มคุณภาพและ
คุณคาทางโภชนาการของผลผลิตพืชไรในอนาคต 

กระบวนการทางเมตาบอลึซึม กระบวนการทางชีวเคมีท่ี
สงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชไร 
ปจจัยที่มีผลตอการแสดงออกทางดานการเจริญเติบโต
พัฒนาการ การใหผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและคุณคา
ทางโภชนาการของพืชไร การจัดการทางดานพืชไร ทาง
พันธุกรรม การเตรียมการเพื่อลดความเสียหายของพชืไร 
เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร เม่ือสภาพแวดลอมและสภาพ
ภูมิอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะความแหงแลง 
น้ำขัง ดินเค็ม หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง การวิจัยและ
พัฒนาเกี ่ยวกับกระบวนการทางสรีรว ิทยา เพื ่อเพ่ิม
คุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของผลผลิตพืชไรใน
อนาคต 

Plant metabolisms and bio-chemical processes 
which effected on the growth and yield 
production in field crops. Factors effect on the 
expression in growth and development, yield 
qualities and the nutritional function in field 
crops. Plant population and field manipulation 
including in plant genetics and environmental 
effect on yield production and qualities. The 
preparative of implementation for decreasing the 
loss of yield protentials and procuction when the 
environmental and climate changes and food 
security, the research and development on plant 
physiological processes for enhancement yield 
qualities and nutritional function of field crop in 
the future. 

Plant metabolisms and bio-chemical processes 
which effected on the growth and yield 
production in field crops. Factors effect on the 
expression in growth and development, yield 
qualities and the nutritional function in field 
crops. Plant population and field manipulation 
including in plant genetics and environmental 
effect on yield production and qualities. The 
preparative of implementation for decreasing 
the loss of yield protentials and procuction 
when the environmental and climate changes 
and food security, the research and 
development on plant physiological processes 
for enhancement yield qualities and nutritional 
function of field crop in the future. 
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พร 510 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง พร 511 การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง 
AG 510 Advanced Plant Breeding AG 511 Advanced Plant Breeding 
หนวยกิต 3 (2-3-5) หนวยกิต 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับกอน พร 410 การปรับปรุงพันธุพืช หรือ

ตามความเห็นชอบของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

วิชาบังคับกอน พร 410 การปรับปรุงพันธุพืช หรือ
ตามความเห ็นชอบของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

Prerequisite AG 410 Plant Breeding or 
Approved by program 
committee 

Prerequisite AG 410 Plant Breeding or 
Approved by program 
committee 

ทฤษฎีและระบบพันธุกรรมท่ีมีบทบาทตอการปรับปรุง
พันธุพืช แหลงพันธุกรรมพชื การปรับปรุงพันธุพชืโดย
การชักนำใหเกิดการกลายพันธุ การบูรณาการเทคนิค
ตาง ๆ ในการปรับปรุงพันธุ พืช การเปลี ่ยนแปลง
โครโมโซมเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช การปรับปรุงพันธุ
พืชในสภาพปลอดเชื้อ การสรางพืชจำลองพันธุ การ
ปรับปรุงพันธุ พ ืชเพื ่อตานทานตอโรคแมลง การ
ปรับปรุงพันธุพืชตางชนิด/สกุล การปรับปรุงพันธุ พืช
เพ่ือลักษณะทางสรีรวิทยาและคุณคาทางโภชนาการ 

ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีในธรรมชาติ 
รวมถึงเทคนิคในการกอใหเกิดความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เพื ่อประโยชนในการปรับปรุงพันธุ  เรียนรู
ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะหการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ทฤษฎีและเทคนิคที่สำคัญในการคัดเลือกเพ่ือ
ปรับปรุงประชากรรวมถึงการใชเครื่องหมายโมเลกุลชวย
ในการคัดเลือก และการใชเครื่องมือชีวสารสนเทศชวยใน
การปรับปรุงพันธุพืช 

The Genetics effected on approachable plant 
breeding, plant germplasms and diversity 
resources, mutation plant breeding. The 
appropriated and modified methods in plant 
breeding. Chromosomal variation and 
management in plant breeding vitro and vivo 
plant generation, transgenics plant, plant 
breeding for pathogenic and insects 
resistance, the inter and intra specific 
hybridization, plant breeding for 
enhancement physiology traits and 
nutritional / functional values. 

Study natural genetic diversity and techniques 
employed to generate genetic diversity 
beneficial for plant breeding program, heredity 
theory and techniques for genetic inheritance 
analysis, selection theory and important 
techniques for selection to improve population, 
including marker assisted selection, and 
application of bioinformatics tools to assist 
plant breeding process 



วิชาท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม) 

25 

พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไรขั้นสูง 
AG 520 Physiology of Crop 

Production 
AG 520 Advanced Crop Physiology 

หนวยกิต 3 (2-3-5) หนวยกิต 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับกอน ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต 

หรือ ตามความเห็นชอบของ
อาจารยประจำหลักสูตร 

วิชาบังคับกอน ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต 
หรือ ตามความเห็นชอบของ
อาจารยประจำหลักสูตร 

Prerequisite BI 310 Applied Plant 
Physiology or Approved by 
program committee 

Prerequisite BI 310 Applied Plant 
Physiology or As Approved by 
program committee 

เซลลและองคประกอบของเซลลพืช การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของพืช ปจจ ัยทางพันธุกรรมและ
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผล
ผลิตของพืชไร ธาตุอาหารพืชที่จำเปนตอคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิต การสังเคราะหแสงของพืชไรชนิดตาง 
ๆ คารบอนเมตาบอลิซึม การหายใจ การสังเคราะห
กรดไขมัน การสังเคราะหกรดอะมิโนโปรตีน ไนโตรเจน
เมตาบอลิซึม การสรางและกระจายมวลชีวภาพในพืช 
การเจริญเติบโตทางใบและลำตน การเจริญเติบโต
ทางดานการสืบพันธุ องคประกอบผลผลิตและผลผลิต
ของพืชไรชนิดตาง ๆ  การจัดการประชากรพืชไรตอ
พ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิต กระบวนการ
ทางสรีรวิทยาพืชกับชนิดและปริมาณสารคุณคาทาง
โภชนาการในพืช การวิจัยและพัฒนากระบวนการทาง
สรีรวิทยาพืชในอนาคต 

โครงสรางและหนาท่ีขององคประกอบของเซลพืช การดูด
ใช และการด ูดซ ึมน ้ำและธาต ุอาหารของพ ืช การ
สังเคราะหดวยแสงและการหายใจ ประสิทธิภาพในการ
สังเคราะหดวยแสงในพืชไร การเคลื่อนยายในทออาหาร 
สัมพันธระหวางแหลงสรางและแหลงสะสม ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการเจร ิญเติบโต สารเคมีควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช สรีรวิทยาความเครียดของพืช  

The Genetics effected on approachable plant 
breeding, plant germplasms and diversity 
resources, mutation plant breeding. The 
appropriated and modified methods in plant 
breeding. Chromosomal variation and 
management in plant breeding vitro and vivo 
plant generation, transgenics plant, plant 
breeding for pathogenic and insects 
resistance, the inter and intra specific 
hybridization, plant breeding for 
enhancement physiology traits and 
nutritional / functional values. 

Plant cell structure and functions; Nutrient and 
water uptake and assimilation in plant; 
Photosynthesis and respiration; Photosynthetic 
efficiency in crops; Translocation in phloem. 
Source-sink relationship; Dry-matter partitioning; 
Growth and development Plant stress 
physiology. 
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พร 512 ไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ
พืช 

พร 512 ไบโอเมตริกในงานปรับปรุงพันธุพืช 

AG 512 Biometrics in Plant Breeding AG 512 Biometrical Procedures in 
Plant Breeding 

หนวยกิต 3 (3-0-6) หนวยกิต 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับกอน พร 410 การปรับปรุงพันธุพืช 

หรือ ตามความเห็นชอบของ
อาจารยประจำหลักสูตร 

วิชาบังคับกอน พร 410 การปรับปรุงพันธุพืช หรือ 
พร 430 เทคนิคการวางแผนการ
ทดลองและการวิเคราะห หรือ ตาม
ความเห็นชอบของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

Prerequisite AG 410 Plant breeding or As 
approved by program 
committee 

Prerequisite AG 410 Plant Breeding or AG 
430  Experimental Techniques 
and Analysis or As approved 
by program committee 

ปฏิกิร ิยาของยีนควบคุมลักษณะคุณภาพผานทาง
ความถี่ของยีนและความถี่ของลักษณะปรากฏ และ
ปฏิกิริยาของยีนควบคุมลักษณะปริมาณผานความ
คลายคลึงกันของเครือญาติระหวางพอแมกับลูก การ
วางแผนปรับปรุงพันธุพืช การประยุกตวิชาสถิติในการ
ปรับปรุงพันธุพืช คาเฉลี่ยของประชากร การจำแนก
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม การวางแผนการผสม
พันธุ  เพื ่อประเมินการควบคุมของยีน แนวทางคิด
เก ี ่ยวก ับอัตราพันธ ุกรรม การตอบสนองตอการ
คัดเล ือกภายใต ระบบการผสมพันธ ุ ต าง ๆ การ
วิเคราะหเสถียรภาพทางพันธุกรรม และความสัมพันธ
ระหวางพันธุกรรมกับสิ ่งแวดลอม ความสัมพันธ
ระหวางยีโนไทพกับฟโนไทพ การสรางดรรชนี การ
คัดเลือก 

ศึกษาปฏิกิริยาของยีนควบคุมลักษณะการถายทอดเชิง
ปริมาณ เรียนรู การใชแผนการผสมพันธุ พืชเพื ่อการ
จำแนกความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการตอบสนอง
ตอการคัดเลือก แนวความคิดเกี่ยวกับอัตราพันธุกรรม  
การวิเคราะหเสถียรภาพทางพันธุกรรม และการประเมิน
คาปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสิ ่งแวดลอม คา
ความสัมพันธระหวางจีโนไทพกับฟโนไทพ 

Gene action controls on the qualitative and 
quantitative traits, gene frequency and 
phenotypic values, resemblance of relatives 
between parent and off spring. Applied 
statistics for plant breeding values, mean 
population. The components of genetic 
variation. Mating designs to determine the 
genetic controls. Concepts of heritability. The 
responsed to selection under mating designs, 
phenotypic and genetics stability analysis, the 
interaction of genotype and environments. 
Phenotypic and genotypic correlations. 
Selection index. 

Distinguish types of gene action in quantitative 
inheritances. Understanding concept of mating 
designs for estimating genetic components of 
variation and genetic gain. Considering 
heritability of traits of interest. Analyzing genetic 
stability and determining interaction between 
genetic and environment, correlation between 
genotype and phenotype 
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พร 540 สรีวิทยาของเมล็ดพันธุ พร 521 สรีวิทยาของเมล็ดพันธุ 
AG 540 Seed Physiology AG 521 Seed Physiology 
หนวยกิต 3 (2-3-5) หนวยกิต 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับกอน พร 440 เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ 

หรือ พร 441 การผลิตเมล็ดพันธุ 
หรือ ตามความเห็นชอบของ
อาจารยประจำหลักสูตร 

วิชาบังคับกอน พร 440 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ หรือ 
พร 441 การผลิตเมล็ดพันธุ หรือ 
ตามความเห็นชอบของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

Prerequisite AG 440 Seed Technology or 
AG 441 Seed Production or  
As approved by program 
committee 

Prerequisite AG 440 Seed Technology or 
AG 441 Seed Production or  
As approved by program 
committee 

สรีรวิทยาของการพัฒนา และการงอกของเมล็ด เนน
เรื่องการเกิดและการเจริญเติบโตของเมล็ด การสะสม
อาหารและการสุกแก ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาของ
เมล็ดเชน ส่ิงแวดลอม พันธุกรรม และฮอรโมน สาเหตุ
และการทำลายการพักตัวของเมล็ดแบบตาง ๆ การ
เปลี่ยนแปลงระดับเซลลที ่เกี่ยวของกับกระบวนการ
เส่ือมคุณภาพของเมล็ดระหวางเก็บรักษา การงอกและ
การเจริญเติบโตของตนออน 

สรีรวิทยาของการพัฒนา และการงอกของเมล็ด เนนเรื่อง
การเกิดและการเจริญเติบโตของเมล็ด การสะสมอาหาร
และการสุกแก ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาของเมล็ดเชน 
สิ ่งแวดลอม พันธุกรรม และฮอรโมน สาเหตุและการ
ทำลายการพักตัวของเมล็ดแบบตาง ๆ การเปลี่ยนแปลง
ระดับเซลลที่เกี่ยวของกับกระบวนการเสื่อมคุณภาพของ
เมล็ดระหวางเก็บรักษา การงอกและการเจริญเติบโตของ
ตนออน 

Physiology of seed development and 
germination, emphasize on seed formation, 
growth, food reservation and maturity. 
Factors affected seed development, including 
: genetics, environments and hormones. 
Causes of various seed dormancy and 
methods of breaking seed dormancy. The 
changes in cell level related to seed 
deterioration during storage. Germination and 
Seeding growth determination. 

Physiology of seed development and 
germination, emphasize on seed formation, 
growth, food reservation and maturity. Factors 
affected seed development, including : 
genetics, environments and hormones. Causes 
of various seed dormancy and methods of 
breaking seed dormancy. The changes in cell 
level related to seed deterioration during 
storage. Germination and Seeding growth 
determination. 
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พร 515 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 
AG 515 Plant–Microbe Interactions AG 524 Plant–Microbe Interactions 
หนวยกิต 3 (3-0-6) หนวยกิต 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับกอน พร 411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

หรือ ชว 330 จุลชีววิทยา หรือ 
ตามความเห็นชอบของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

วิชาบังคับกอน - 

Prerequisite AG 411 Plant Biotechnology 
or BI  330  Microbiology or As 
approved by program 
committee 

Prerequisite - 

ความแตกต างพ ื ้นฐานระหว างจ ุล ินทร ีย ก ับพืช 
ผลกระทบของจุลินทรียและโรคพืชตอผลผลิตทาง
การเกษตร กลไกการตานทานโรคของพืช ปฏิสัมพันธ
ระหวางพืชกับจุล ินทรีย ในระดับเซลลและระดับ
โมเลกุลทั ้งในความสัมพันธแบบภาวะอิงอาศัยและ
ภาวะกอโรค กลไกการปองกันตัวเองของพืชลำดับตาง 
ๆ ในการกระบวนการรุกรานหรือครอบครองและเพ่ิม
จำนวนในพืชของจุลินทรียชนิดตาง ๆ การปรับใช
ความรูทางปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรียในการ
ปรับปรุงพันธุ การปรับใชจุลินทรียท่ีมีประโยชนในการ
เกษตรกรรม 

การศึกษาธรรมชาติและกลไกของความสัมพันธ  ใน
รูปแบบตาง ๆ ระหวางพืชกับจุลินทรีย ท้ังความสัมพันธท่ี
การก อให เก ิดความเส ียหาย และ ความสัมพันธ  ท่ี
กอใหเกิดประโยชนตอพืช ในระดับเซลลและระดับ
โมเลกุล รวมถึงการนำความรูเหลานี้มาประยุกตใชเพ่ือ
ประโยชนทางการเกษตร ผานกระบวนการตาง ๆ เชน 
การปรับปรุงพันธุ  การจัดการเพาะปลูกพืช และการ
อารักขาพืช 

Fundamental differences between 
microorganisms and plants;  impacts of plant 
disease to agriculture; mechanism of plant 
disease resistance; interaction between 
plants and microbes at the cellular and 
molecular levels in both mutualistic and 
pathogenic relationships; examination of 
plant defenses and steps during invasion or 
colonization process by different types of 
microorganisms; applications of  plant–
microbe Interactions in plant improvement; 
applications of beneficial microbes in 
agricultural production 

An investigation on the nature and mechanism 
of different forms of relationship between plant 
and microbes in both pathogenic and symbiotic 
relationships at the cellular and molecular 
levels together with the applications of these 
knowledge in agriculture through plant 
breeding, field management, and plant 
protection 
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พร 522 ธาตุอาหารพืชไร พร 541 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 
AG 515 Field Crops Nutrition AG 541 Plant Nutrient Management 

Innovation 
หนวยกิต 3 (2-3-5) หนวยกิต 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับกอน ตามความเห็นชอบของอาจารย

ประจำหลักสูตร 
วิชาบังคับกอน - 

Prerequisite As approved by program 
committee 

Prerequisite - 

เรียนรูเกี่ยวกับชนิดของธาตุอาหารพืช 16 ชนิด ท้ัง
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม 
กลไกการดูด เคลื่อนยายธาตุอาหารพืชจากดินสูราก 
จากรากสู สวนลำตนและสวนตาง ๆ ของพืช ความ
จำเปน และหนาที ่ของธาตุอาหารพืชแตละชนิดตอ
กิจกรรมการเจริญเติบโตและพัฒนาของสวนประกอบ
ตาง ๆ ของพืชไรแตละชนิด อาการขาดธาตุอาหารพืช
ไร  แนวทางในการแกไข เพื ่อใหพืชไร แตละชนิด 
เจริญเติบโต พัฒนาจนไดผลผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิต เพ่ือใหตรงตามความตองการของผูบริโภคและ
อุตสาหกรรมเกษตร ปริมาณความตองการธาตุอาหาร
พืชแตละชนิดกับพืชไรแตละชนิด เชน ธัญพืช พืช
ตระกูลถั่ว พืชหัว พืชน้ำตาล ฯลฯ 

การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที ่เพื ่อการผลิตพืช
อยางย ั ่งย ืน การใชปุ ยอยางมีประสิทธิภาพ การใช
ประโยชนขอมูลดินสำหรับการจัดการธาตุอาหารพืช การ
จัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมในการผลิตพืชไร เทคนิคใน
การวิเคราะหปญหาการขาดธาตุอาหารพืช เทคโนโลยี
การตรวจจับอัจฉริยะ การใชเครื่องมือปญญาประดิษฐ 
(AI) หุนยนต (robotic) และระบบอินเตอรเน็ตของสรรพ
ส่ิง (IoT) ในการจัดการธาตุอาหารพืชอยางแมนยำ 

The types of mineral plant nutrition 16 types. 
Major, minor and supplementary mineral 
plant nutritions. Absorbtion and translocation 
of plant mineral from rhizosphere soil to 
root, throuht plant upper parts. Functional of 
essential elements to plant and field crops 
growth and developments. Plant nutrient 
deficiency symptoms and analyzed. How to 
protection and solves the field crops nutrient 
deficiency. Plant nutrient requirement and 
management in field crops for high yield and 
quality, such as leguminous crops, cereal 
crops, tuber crops, sugar crop, tobacco, 
rubber, fiber crop and oil palm production 
etc. 

Site specific plant nutrient management for 
sustainable crop production; Effective fertilizer 
application; Use of soil information for plant 
nutrient management; the appropriate nutrient 
management for crop production;  Analytical 
techniques for assessing plant nutrient 
deficiency; smart sensor technology, artificial 
intelligence, robotic, and internet of things to 
facilitate precise plant nutrient management 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลำดับท่ี 1 
1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวเนตรนภา อินสลุด 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Nednapa Insalud 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชไร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3633  

โทรสาร: 0 5349 8168 
      E-mail Address: nedins@hotmail.com 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. พืชไร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549 
วท.บ. เกษตรศาสตร (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 
เรียนโทควบเอกไดคุณวุฒิ วท.ด หมายเหตุ  

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  Plant physiology and nutrition 
  Rice cultivation 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 2555 – 2558   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 2558 – ปจจุบัน   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

มหาวทิยาลัยแมโจ 
 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

ไมมี 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 ไมมี 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Janjira Rungcharoen, Siripong Hungspreug, Suthat Pleumpanya, and Nednapa 
Insalud. Improvement of Local Rice Productivity in the Thai Highland 
Areas. 2015. Environment and Natural Resources Journal, 12(2): 18-23. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
กฤชญา ปญญา และ เนตรนภา อินสลุด. 2558. ผลของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของตนออนขาว. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอน
และก่ึงรอน 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. หนา 581-584. 

เนตรนภา อินสลุด, ปรียาภรณ แสงเรือน และ กานตสิรี หลีชัยกูล. 2558. อิทธิพลของเชื้อ
แบคทีเรียท่ีผลิต IAA ตอการกระตุนการเจริญเติบโตของขาว. ใน การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมทวิน
ทาวเวอร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. หนา 625-628. 

หทัยรัตน พลชาตรี, เนตรนภา อินสลุด และ พูนพัฒน พูนนอย. 2560. ผลของวัสดุและสภาพ
การเก็บรักษาขาวกลองนึ่งเฉดสีตอการเปลี่ยนแปลงสีและปริมาณแอนโธไซยานิน. 
แกนเกษตร, 45(พิเศษ): 1066-1073. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
เนตรนภา อินสลุด. 2559. ระบบการปลูกพืช. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการปลูกพืช. 

สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. 181 น. 
เนตรนภา อินสลุด. 2559. คูมือปฏิบัติการระบบการปลูกพืช. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบ

การปลูกพืช. สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. 
86 น. 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลำดับท่ี 2 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายวิชญภาส สังพาลี 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Witchaphart Sungpalee 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชไร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3633  

โทรสาร: 0 5349 8168 
      E-mail Address: sci.ocu@gmail.com 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
D.Sc. Biology and  

Geosciences-Plant  
Ecology 

Osaka City University, Japan 2553 

วท .ม.  วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545 
วท .บ .  วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - Forest Ecology   
  - Plant Ecology   
  - Quantitative Plant Ecology 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 ก.ค. 2548 - ก.ย. 2549  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแมโจ 
 พ.ค. 2553 - พ.ย. 2558  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
 พ.ย. 2558 – ปจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

5.1 หัวหนาโครงการวิจัย  
- Ecology and Regeneration Potential of of Melientha suavis Pierre 

(Opiliaceae), Baan Pong Development Forest under the Royal Initiative, 
Chiang Mai province 

5.2 ผูรวมวิจัย 
- Diversity and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte, and Parasite in Tropical 

Forests of Doi Inthanon National Park: Phase II (2013-2017) 
- โครงการศึกษาเพ่ือสรุปบทเรียนโครงการขยายผลการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีอำเภอแมแจม อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

- โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนปาแมมาย จังหวัด
ลำปาง 

- โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนปาแมแจม จังหวัด
เชียงใหม 

- โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนปาแมเมาะ จังหวัด
ลำปาง 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

 ไมมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Sungpalee, W., Itoh, A., Kanzaki, M., Sri-Ngernyuang, K., Nanami, S., Yamakura, T. & 
Sorn-Ngai, A. 2015. Spatial Biomass Variation, Biomass Dynamics and Species 
Diversity in Relation to Topographic Factors of Lower Tropical Montane 
Frest. Thai Journal of Forestry 34(3): 69-82. 

ขวัญชัย ชัยอุดมสุพรรณ, กาญจนสุธรรม แกวนวลฉวี, เกรยีงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ วิชญภาส สัง
พาลี. 2559. รูปแบบความสัมพันธของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินกับดัชนีพืชกรรมของปาดิน
เขาต่ำอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิจัยราชภฎัพระนคร สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 11(1): 27-35. 
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9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
สกุลเดช นันตา, วิชญภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว และ วาสนา วิรุญรัตน. 2558.  

การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางและองคประกอบของพ้ืนท่ีปาตนน้ำแมแรกท่ีไดรับ
การฟนฟูโดยใชไมสนสามใบ. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ “หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตามรอยพอ เฉลิม พระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”. 21 มกราคม 
2558. ณ เชียงใหนฮอล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต เชียงใหม: 
หางหุนสวนจำกัด ภทระพรีเพรส. หนา 3-14. 

วิชญภาส สังพาลี, ประชา เตชนันท, สุธีระ เหิมฮึก, จุฑามาศ อาจนาเสียว, เนตรนภา อินสลุด 
และ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. 2560. ความผันแปรของขนาดเมล็ดกาแฟอาราบิกา
ภายใตการปลูกรูปแบบตาง ๆ ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย. แกน
เกษตร, 45(พิเศษ): 1080-1086. 

 
10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

วิชญภาส สังพาลี. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการปาชุมชนเบื้องตน. สาขาวิชา
พืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. 270 น. 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลำดับท่ี 3 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายปรีดา  นาเทเวศน 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Preeda  Nathewet 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชสวน 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3633  

โทรสาร: 0 5349 8168 
      E-mail Address: preeda_n@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
Ph.D. Plant Genetics Ehime University, Japan 2553 
M.Sc. Agriculture Kagawa University, Japan 2550 
วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลัยแมโจ 2548 
วท.บ เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - พันธุศาสตรพืช 
  - เทคโนโลยีการผลิตพืช 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 2554-ปจจุบัน   อาจารย สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

ปรีดา นาเทเวศน. 2559. Joint Research and Development Agreement. งานวิจัยระดับ
นานาชาติ งบประมาณ KAITEK Institute, Inc. Japan  

ปรีดา นาเทเวศน, Kuramoto Hiroyoki, Takeoka Arifumi และ Hashimoto Naoaki. 2558. 
Development of Japanese Strawberry Production Under Lowland 
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Condition of North Thailand. งานวิจัยระดับนานาชาติ งบประมาณ KAITEK 
Institute, Inc. Japan 

ปรีดา นาเทเวศน และ สิริวัฒน สาครวาสี. 2558. อิทธิพลของการเพ่ิมปริมาณ
คารบอนไดออกไซดตอปริมาณผลผลิตและสารตอตานอนุมูลอิสระของสตรอเบอรีใน
ระบบปลูกเกษตรอินทรีย.งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Tantivit, K., Yanagi, T., Okuda, N. & Nathewet, P. (2017). CAPS DNA marker labeling 
using primed in situ hybridization technique for chromosome of 
strawberry (Fragaria ? ananassa Duch.). International Journal of Fruit 
Science, 17(2), 137-146. 

Tantivit, K., Isobe, S., Nathewet, P., Okuda, N. & Yanagi, T. (2016). The 
development of a primed in situ hybridization technique for chromosome 
labeling in cultivated strawberry (Fragaria?ananassa). Cytologia, 81(4), 439-
446. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

วาสนา วิรุญรัตน และปรีดา นาเทเวศน. (2558). การประเมินศักยภาพและขอจำกัดเชิงพ้ืนท่ีใน
การผลิตกระเทียมกรณีศึกษาพ้ืนท่ีทำการเกษตร บานหมอกจำแปและสะงา อำเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 46(Suppl 3): 333-336. 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
Sanvong, C & Nathewet, P. 2014. A Comparative Study of Pelleted Broiler Litter 

Biochar Derived from Lab-Scale Pyrolysis Reactor with that Resulted from 
200-Liter-Oil Drum Kiln to Ameliorate the Relations between 
Physicochemical Properties of Soil with Lower Organic Matter Soil and 
Soybean Yield. Environment Asia, 7(1): 95-103. 

Hummer, K.E., Nathewet, P. & Davis, T. 2014. Unusual Polyploidy in Wild 
Strawberry Species. Acta Horticulturae, 1049: 113-124. 

Nathewet, P & Yanagi, T. 2014. Chromosome Observation Methods in the  Genus 
Fragaria. Acta Horticulturae, 1049(1049: 201-206. 

 
10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจำหลักสูตร 

ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 1 
1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวเนตรนภา อินสลุด 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Nednapa Insalud 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชไร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3633  

โทรสาร: 0 5349 8168 
      E-mail Address: nedins@hotmail.com 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. พืชไร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549 
วท.บ. เกษตรศาสตร (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 
เรียนโทควบเอกไดคุณวุฒิ วท.ด หมายเหตุ  

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  Plant physiology and nutrition 
  Rice cultivation 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 2555 – 2558   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 2558 – ปจจุบัน   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

มหาวทิยาลัยแมโจ 
 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

ไมมี 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 ไมมี 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Janjira Rungcharoen, Siripong Hungspreug, Suthat Pleumpanya, and Nednapa 
Insalud. 2015. Improvement of Local Rice Productivity in the Thai 
Highland Areas. Environment and Natural Resources Journal. 12(2): 18-
23. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
กฤชญา ปญญา และ เนตรนภา อินสลุด. 2558. ผลของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของตนออนขาว. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอน
และก่ึงรอน 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. หนา 581-584 

เนตรนภา อินสลุด, ปรียาภรณ แสงเรือน และ กานตสิรี หลีชัยกูล. 2558. อิทธิพลของเชื้อ
แบคทีเรียท่ีผลิต IAA ตอการกระตุนการเจริญเติบโตของขาว. ใน การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมทวิน
ทาวเวอร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. หนา 625-628. 

หทัยรัตน พลชาตรี, เนตรนภา อินสลุด และ พูนพัฒน พูนนอย. 2560. ผลของวัสดุและสภาพ
การเก็บรักษาขาวกลองนึ่งเฉดสีตอการเปลี่ยนแปลงสีและปริมาณแอนโธไซยานิน. ใน 
การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 18. 24-25 มกราคม 2560. ณ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน: โรงพิมพคลังนานาวิทยา. หนา 1066-1073. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
เนตรนภา อินสลดุ. 2559. ระบบการปลูกพืช. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการปลูก

พืช. สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. 181 น. 
เนตรนภา อินสลุด. 2559. คูมือปฏิบัติการระบบการปลูกพืช. เอกสารประกอบการสอนวิชา

ระบบการปลูกพืช. สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
เชียงใหม. 86 น. 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 2 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายวิชญภาส สังพาลี 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Witchaphart Sungpalee 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชไร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3633  

โทรสาร: 0 5349 8168 
      E-mail Address: sci.ocu@gmail.com 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
D.Sc. Biology and  

Geosciences-Plant  
Ecology 

Osaka City University, Japan 2553 

วท .ม.  วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545 
วท .บ .  วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - Forest Ecology   
  - Plant Ecology   
  - Quantitative Plant Ecology 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 ก.ค. 2548 - ก.ย. 2549  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแมโจ 
 พ.ค. 2553 - พ.ย. 2558  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
 พ.ย. 2558 – ปจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

5.1 หัวหนาโครงการวิจัย  
- Ecology and Regeneration Potential of of Melientha suavis Pierre 

(Opiliaceae), Baan Pong Development Forest under the Royal Initiative, 
Chiang Mai province 

5.2 ผูรวมวิจัย 
- Diversity and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte, and Parasite in Tropical 

Forests of Doi Inthanon National Park: Phase II (2013-2017) 
- โครงการศึกษาเพ่ือสรุปบทเรียนโครงการขยายผลการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีอำเภอแมแจม อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

- โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนปาแมมาย จังหวัด
ลำปาง 

- โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนปาแมแจม จังหวัด
เชียงใหม 

- โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนปาแมเมาะ จังหวัด
ลำปาง 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

 ไมมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Sungpalee, W., Itoh, A., Kanzaki, M., Sri-Ngernyuang, K., Nanami, S., Yamakura, T. 
& Sorn-Ngai, A. 2015. Spatial Biomass Variation, Biomass Dynamics and 
Species Diversity in Relation to Topographic Factors of Lower Tropical 
Montane Frest. Thai Journal of Forestry 34(3): 69-82. 

ขวัญชัย ชัยอุดมสุพรรณ, กาญจนสุธรรม แกวนวลฉวี, เกรยีงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ วิชญภาส สัง
พาลี. 2559. รูปแบบความสัมพันธของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินกับดัชนีพืชกรรมของปา
ดินเขาต่ำอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิจัยราชภฎัพระนคร 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 11(1): 27-35. 
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9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
สกุลเดช นันตา, วิชญภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว และ วาสนา วิรุญรัตน. 2558.  

การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางและองคประกอบของพ้ืนท่ีปาตนน้ำแมแรกท่ีไดรับ
การฟนฟูโดยใชไมสนสามใบ. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ “หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตามรอยพอ เฉลิม พระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”. 21 มกราคม 
2558. ณ เชียงใหนฮอล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต เชียงใหม: 
หางหุนสวนจำกัด ภทระพรีเพรส. หนา 3-14. 

วิชญภาส สังพาลี, ประชา เตชนันท, สุธีระ เหิมฮึก, จุฑามาศ อาจนาเสียว, เนตรนภา อินสลุด 
และ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. 2560. ความผันแปรของขนาดเมล็ดกาแฟอาราบิกา
ภายใตการปลูกรูปแบบตาง ๆ ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย. ใน การ
ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 18. 24-25 มกราคม 2560. ณ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน: โรงพิมพคลังนานาวิทยา. หนา 1080-1086. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
วิชญภาส สังพาลี. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการปาชุมชนเบื้องตน. 

สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. 270 น. 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 3 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายปรีดา  นาเทเวศน 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Preeda  Nathewet 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชสวน 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3633  

โทรสาร: 0 5349 8168 
      E-mail Address: preeda_n@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
Ph.D.. Plant Genetics Ehime University, Japan 2553 
M.Sc. Agriculture Kagawa University, Japan 2550 
วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลัยแมโจ 2548 
วท.บ เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - พันธุศาสตรพืช 
  - เทคโนโลยีการผลิตพืช 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 2554-ปจจุบัน   อาจารย สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

ปรีดา นาเทเวศน. 2559. Joint Research and Development Agreement. งานวิจัยระดับ
นานาชาติ งบประมาณ KAITEK Institute, Inc. Japan  

ปรีดา นาเทเวศน, Kuramoto Hiroyoki, Takeoka Arifumi และ Hashimoto Naoaki. 2558. 
Development of Japanese Strawberry Production Under Lowland 
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Condition of North Thailand. งานวิจัยระดับนานาชาติ งบประมาณ KAITEK 
Institute, Inc. Japan 

ปรีดา นาเทเวศน และ สิริวัฒน สาครวาสี. 2558. อิทธิพลของการเพ่ิมปริมาณ
คารบอนไดออกไซดตอปริมาณผลผลิตและสารตอตานอนุมูลอิสระของสตรอเบอรีใน
ระบบปลูกเกษตรอินทรีย.งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Tantivit, K., Yanagi, T., Okuda, N. & Nathewet, P. (2017). CAPS DNA marker labeling 
using primed in situ hybridization technique for chromosome of 
strawberry (Fragaria ? ananassa Duch.). International Journal of Fruit 
Science, 17(2), 137-146. 

Tantivit, K., Isobe, S., Nathewet, P., Okuda, N. & Yanagi, T. (2016). The 
development of a primed in situ hybridization technique for chromosome 
labeling in cultivated strawberry (Fragaria?ananassa). Cytologia, 81(4),  
439-446. 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

วาสนา วิรุญรัตน และปรีดา นาเทเวศน. (2558). การประเมินศักยภาพและขอจำกัดเชิงพ้ืนท่ีใน
การผลิตกระเทียมกรณีศึกษาพ้ืนท่ีทำการเกษตร บานหมอกจำแปและสะงา อำเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 46(Suppl 3): 333-336. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
Sanvong, C & Nathewet, P. 2014. A Comparative Study of Pelleted Broiler Litter 

Biochar Derived from Lab-Scale Pyrolysis Reactor with that Resulted from 
200-Liter-Oil Drum Kiln to Ameliorate the Relations between 
Physicochemical Properties of Soil with Lower Organic Matter Soil and 
Soybean Yield. Environment Asia, 7(1): 95-103. 

Hummer, K.E., Nathewet, P. & Davis, T. 2014. Unusual Polyploidy in Wild 
Strawberry Species. Acta Horticulturae, 1049: 113-124. 

Nathewet, P & Yanagi, T. 2014. Chromosome Observation Methods in the  Genus 
Fragaria. Acta Horticulturae, 1049: 201-206. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 4   
1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวจีราภรณ  อินทสาร 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Jiraporn Inthasan 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    ปฐพีศาสตร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 053 873720 

โทรสาร: 053 873720 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
Doktor der 

Agrarwissen schaften 

Soil Science and Land 
Evaluation 

Hohenheim University, 
Germany 

2549 

วท .ม.  เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540 

วท .บ .  เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2538 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - Soil Science/Soil Improving (Plant and Soil Nutritions) 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
2544 – ปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร  
    มหาวิทยาลัยแมโจ 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

จีราภรณ อินทสาร. 2561. การศึกษาประโยชนของจุลินทรียที่มีประโยชนทางการเกษตรเพ่ือ
สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุและการปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการศูนยพัฒนาพันธุพืชจกัร
พันธเพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. 

จีราภรณ อินทสาร. 2561. การศึกษาการใชจุลินทรียกับถั่วลิสงและถั่วเขียวหลังนาของศูนย
พัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร. 

จีราภรณ อินทสาร. 2560. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรียดินศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธ
เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาเปนเชื้อจุลินทรียชีวภาพเพื่อลดการใชสารเคมีและ
เพ่ิมผลผลิตภายในศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. 
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จีราภรณ อินทสาร. 2560. การศึกษาประโยชนของจุลินทรียที่มีประโยชนทางการเกษตรเพ่ือ
สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุและการปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการศูนยพัฒนาพันธุพืชจกัร
พันธเพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี. 

จีราภรณ อินทสาร. 2560. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรียดินศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธุ
เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาเปนเชื้อจุลินทรียชีวภาพเพื่อลดการใชสารเคมีและ
เพ่ิมผลผลิตภายในศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. 

จีราภรณ อินทสาร. 2559. ทดสอบชนิดเชื้อไรโซเบียมในถั่วฝกยาวของศูนยพัฒนาพันธุพืชจักร
พันธเพ็ญศิริ จ.เชียงรายและการใชเชื ้อจุลินทรียชีวภาพเพื่อเปนแนวทางลดการใช
สารเคมีภายในศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. 

จีราภรณ อินทสาร. 2559. การขยายปริมาณเชื้อไรโซเบียมและจุลินทรียที ่มีประโยชนทาง
การเกษตรเพื่อสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุและการปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการศูนย
พัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี. 

จีราภรณ อินทสาร. 2556. การวิจัยการใช FGD ยิบซัมในการเกษตร.  
จีราภรณ อินทสาร. 2556. โครงการจัดทำฐานขอมูลรายแปลงและทำแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน

ในโครงการรักษน้ำเพ่ือพระแมของแผนดิน 
 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Jigme; Jayamangkala, N.; Sutigoolabud, P.; Inthasan, J.; Sakhonwasee, S. 2015. The 
effect of organic fertilizers on growth and yield of broccoli (Brassica 
oleracea L. var. italica Plenck cv. Top Green). Journal of Organic Systems 
2015 Vol. 10 No. 1 pp.9-14 ISSN 1177-4258 URL http://www.organic- 
systems.org/journal/101/JOS_10 (Record Number20163016837) 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

วรวิทย วิเชียรเขต และจีราภรณ อินทสาร. 2560. ผลของเชื้อแบคทีเรียยอยสลายฟอสเฟตตอ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินบางประการและปริมาณธาตุอาหารในขาวโพดหวาน 
พันธุหวานแมโจ 80. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและสงเสริม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปท่ี 34 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2560 ISSN 
0125-8850. 13-24. 

จีราภรณ อินทสาร ฉัตรปวีณ เดชจิรรัตนสิริ และ ประวิทย บุญมี. 2560. ผลของแบคทีเรียท่ีผลิต
สาร Indole-3-acetic acid (IAA) ตอการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของพริก
ข้ีหนู. วารสารเกษตร. 33(3): 333-344. 

จีราภรณ อินทสาร ฉัตรปวีณ เดชจิรรัตนสิริ และ ประวิทย บุญมี. 2559. ผลของการใชวัสดุ
ปรับปรุงดินรวมกับเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถยอยสลายฟอสเฟตตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทางเคมีของดินใตทรงพุมมะรุม. วารสารเกษตร. 32(3): 379-390. 
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9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
จีราภรณ อินทสาร  ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สมชาย องคประเสริฐ  จักรพงษ ไชยวงศ และวันวิสาข 

จันทิกา. 2560. การตอบสนองของถ่ัวลิสงตอ FGD ยิปซัมในดินท่ีขาดแคลน S และ B.  
ใน การประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งท่ี 5. วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560. ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ:
กรุงเทพมหานคร. หนา 224-231 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  สมชาย องคประเสริฐ  จีราภรณ อินทสาร  จักรพงษ ไชยวงศ และวันวิ
สาข จันทิกา. 2560. การตอบสนองของออยตอ FGD ยิปซัมในดินท่ีขาดแคลน Ca และ 
S. ใน การประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งท่ี 5. วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560. ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ:
กรุงเทพมหานคร. หนา 34-40.  

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  สมชาย องคประเสริฐ  จีราภรณ อินทสาร  จักรพงษ ไชยวงศ และวันวิ
สาข จันทิกา. 2560. สัดสวนกำไรตอตนทุนเพ่ิมจากปริมาณการใช FGD ยิปซัมในออย
และถ่ัวลิสง.  ใน การประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งท่ี 5. วันท่ี 1-2 สิงหาคม 
2560. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจง
วัฒนะ:กรุงเทพมหานคร.หนา 313-318. 

ปทมา ทองชอน จีราภรณ อินทสาร และ สาวิกา กอนแสง. 2559. ผลของซิลิกอนและไนโตรเจน
ตอการเจริญเติบโตและการดูดใชธาตอาหารของขาวในระยะแตกกอ. วารสาร
วิทยาศาสตรการเกษตร. 47(2)(พิเศษ): 409-412. 

กฤชญา ปญญา เนตรนภา อินสลุด สายสมร ลำยอง จีราภรณ อินทสาร และ สุธีระ เหิมฮึก. 
2559. การตอบสนองของขาวในระยะกลาตอการใชแบคทีเรียละลายฟอสเฟตภายใต
สภาพฟอสในรูปท่ีตางกัน. วารสารวิทยาศาตรเกษตร. 47(2)(พิเศษ): 85-88. 

สมชาย องคประเสริฐ  ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  จีราภรณ อินทสาร  จักรพงษ ไชยวงศ และวันวิ
สาข จันทิกา. 2560. โลหะหนักใน FGD ยิปซัม ดินและออยท่ีไดรับ FGD ยิปซัม. ใน การ
ประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งท่ี 5. วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560. ณ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ:
กรุงเทพมหานคร. หนา 365-372 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 5   

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสิริวัฒน สาครวาส ี
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Siriwat Sakhonwasee 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชสวน 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 053-873670 
      E-mail Address: siriwat@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
Ph.D. Plant Biology University of California Davis, 

U.S.A. 
2553 

M.Sc. Plant Biology University of California Davis, 
U.S.A. 

2552 

วท.บ. พฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - สรีรวิทยาของพืชสวนในระบบปด (plant factory) 
  - สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 2554-2559   อาจารย สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ 
2559-ปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพืชสวน คณะ 

ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

สิริวัฒน สาครวาสี. 2557. การพัฒนาระบบโรงงานพืชตนทุนต่ำเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุพิทูเนีย. 
งบประมาณทุนวิจัยโดย สวก. และ บริษัทเอเอฟเอ็ม ฟลาเวอรซีดส จำกัด. 2557. 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

สิริวัฒน สาครวาสี และ ปรีดา นาเทเวศน. 2557. โครงการศึกษาวิธีการใชดัชนีทางสรีรวิยาเพ่ือ
ประเมินความสามารถในการทนรอนของพืช. งบประมาณมหาวิทยาลัยแมโจ.  

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Sorwong, A. & Sakhonwasee, S. 2015. Foliar Application of Glycine Betaine 
Mitigates the Effect of Heat Stress in Three Marigold (Tageteserecta) 
Cultivars. The Hort. J. 84(2): 161-171. 

Sakhonwasee, S., Thummachai, K., & Nimnoi, N. 2017. Influences of LED light 
quality and intensity on stomatal behavior of three petunia cultivars 
grown in a semi-closed system. Environ. Control Bio., 55(2): 119-126. 

Sakhonwasee, S. & Phingkasan, W. 2017. Effects of the Foliar Application of 
Calcium on Photosynthesis, Reactive Oxygen Species Production, and 
Changes in Water Relations in Tomato Seedlings under Heat Stress. Horti. 
Environ. Biotechno., 58(2): 93-103. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
Thanh, Q., Pooprompan, P., Sakhonwasee, S. & Thanarut, C. (2015). Effects of 

atonik and plant growth regulators on berry quality of ‘ Beauty seedless’ 
Grape. In Proceedings of the 36th National graduate research conference 
29-31 October 2015. Chiangmai: Maejo University. pp. 184-194. 

กิตติภูมิ ธรรมชัย และ สิริวัฒน สาครวาสี. (2558). ความสัมพันธระหวางลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของปากใบและดัชนีท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนกาซในพิทูเนียหกสายพันธุ. ใน 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 36 (The 36th 
National Graduate Research Conference) 29-31 ตุลาคม 2558. เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยแมโจ. น. 240-248. 

นิลวรรณ นิม่นอย, และสิริวัฒน สาครวาสี. 2558. การศึกษาอิทธิพลของสารไกลซีนเบตาอีนและ
แคลเซียมคลอไรดตอการทนรอนของตนกลามะเขือเทศ. ใน การประชุมวิชาการ มอบ. 
ครั้งท่ี 9 การพัฒนาทองถ่ินสูภูมิภาคอาเซียน: ความหลากหลายบนพ้ืนท่ีชายแดน 2-3 
กรกฎาคม 2558. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. น. 595. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 6   

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายณัฐดนัย ลิขิตตระการ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Natdanai Likhitrakarn 
 ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    อารักขาพืช 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3700 

โทรสาร: 0 5387 3 700 
      E-mail Address: natdanai@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. สัตววิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 
วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 
วท.บ. เกษตรศาสตร (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - อนุกรมวิธานสัตว 
  - สัตวขาปลองในดิน 
  - อนุกรมวิธานก้ิงกือ 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 2555-2558   อาจารย 
 2558-ปจุบัน   ผูชวยศาสตราจารย 
 
5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

หัวหนาโครงการวิจัยท่ีขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหวางป 2557-2562 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

 ไมมี 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I. & Panha, S. 2014. A checklist of the millipedes 
(Diplopoda) of Laos. Zootaxa, 4(3754), 473–482.  

Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I. & Panha, S. 2014. The millipede genus 
Orthomorpha Bollman, 1893 in Laos (Diplopoda, Polydesmida, 
Paradoxosomatidae), with descriptions of new species. ZooKeys, 374: 1–
22.  

Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I. & Panha, S. 2014. Review of the Southeast Asian 
millipede genus Enghoffosoma Golovatch, 1993 (Diplopoda, Polydesmida, 
Paradoxosomatidae), with descriptions of new species. Zootaxa, 4(3811): 
491–514. 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I. & Panha, S. 2016. The millipede genus Tylopus 
Jeekel, 1968 (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae), with a key 
and descriptions of eight new species from Indochina. European Journal 
of Taxonomy, 195: 1–47.  

Likhitrakarn, N., Golovatch, S.I. & Panha, S. 2014. Three new species of the 
millipede genus Tylopus Jeekel, 1968 from Thailand, with additional notes 
on species described by Attems (Diplopoda, Polydesmida, 
Paradoxosomatidae). ZooKeys, 435: 63–91. 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I. & Panha, S. 2015. Review of the millipede genus 
Kronopolites Attems, 1914 (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae), 
with the description of a new species from Laos. ZooKeys ,472: 4-27. 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I. & Panha, S. 2015. A checklist of the millipedes 
(Diplopoda) of Cambodia. Zootaxa, 1(3973): 175-184. 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I. & Panha, S. 2015. Two new species of dragon 
millipedes, genus Desmoxytes Chamnerlin, 1923, from Laos (Diplopoda: 
Polydesmida: Paradoxosomatidae), with redescriptionsof all four species 
of Attems from Vietnam. Zootaxa, 4(3931): 483–504. 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I. & Panha, S. 2015. Three new species of the pill 
millipede genus Hyleoglomeris Verhoeff, 1910, from northern Thailand 
(Diplopoda, Glomerida, Glomeridae). Zootaxa, 1(4044): 130–140. 

Likhitrakarn, N., Nakamura, O, Wiroonrat, W. & Suttiprapan, P. 2016. Baculentulus 
kulsarinae sp. nov. from Thailand (Protura: Acerentomata, Acerentomidae). 
Zootaxa, 3(4092): 431-435. 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I. & Panha, S. 2016. Review of the Southeast Asian 
millipede genus Antheromorpha Jeekel, 1968 (Diplopoda, Polydesmida, 
Paradoxosomatidae). ZooKeys, 571: 21-57. 
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Srisonchai, R., Enghoff, H., Likhitrakarn, N. & Panha, S. 2016. Four colorful new 
species of dragon millipedes, genus Desmoxytes Chamberlin, 1923, from 
northern Thailand (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae). 
Zootaxa, 1(4170): 093–113.  

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I., Jirapatrasilp, P. & Panha, S. 2017. A checklist of 
the millipedes (Diplopoda) of Myanmar, with an updated list of Leonardo 
Fea’s collecting localities. Zootaxa, 1(4350): 001–046.  

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I., Srisonchai, R. & Panha, S. 2017. A new species of 
Trichopeltis Pocock, 1894 from southern China, with a checklist and a 
distribution map of Trichopeltis species (Diplopoda, Polydesmida, 
Cryptodesmidae). ZooKeys, 725: 123-137 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I. & Panha, S. 2017. The first record of the 
pantropical millipede, Chondromorpha xanthotricha (Attems, 1898) 
(Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae), from Thailand. Arthropoda 
Selecta, 26(4): 281–287 

Likhitrakarn, N., Golovatch, S. I., Khamla Inkhavilay, K., Sutcharit, C., Srisonchai, R. 
& Panha, S. 2017. Two new species of the millipede genus Glyphiulus 
Gervais, 1847 from Laos (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae). 
ZooKeys, 3(722): 1-18. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Sawadsalung, S., Poolprasert, P., Likhitrakarn, N., Changbang, Y. & Suttiprapan, P. 
2016. Species and Color of Lac Insect (Hemiptera: Kerriidae) from Different 
Host Plant Species in Northern Thailand. Journal of Agriculture, 2(32): 163–
170. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 7   
1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอรพินธุ  สฤษดิ์นำ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Orapin  Saritnum 
 ตำแหนงทางวิชาการ   - 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชสวน 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 053-873659 

โทรสาร: - 
e-mail: orapins343@hotmail.com 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
Ph.D.  

 
Agricultural Science 
(Science of Biological 
Resources)  

Gifu University, Japan 2552 

วท.ม.  เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 
วท.บ.  เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 

- การปรับปรุงพันธุพืช 
- ชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพพืช 
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
- สรีรวิทยาและการผลิตพืช 

 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
2552-2553 Postdoctoral researcher, Shinshu University, Japan 
2553-2554   Plant Breeder, TOKITA SEED CO., LTD., Japan 
2554-ปจจุบัน  อาจารย สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 



มคอ.2 146 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

ไมมี 
 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
Charoenchad, W., Puddhanon, P. & Saritnum, O. (2014). Genetic relationship of 

Melon (Cucumis melo L.) by SSR marker technique. In the program and 
abstracts brochure of the 6th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on 
Agricultural Biotechnology & KU-UT Joint Seminar III Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus 8-9 December 2014. Nakhon Pathom: 
Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University, Thailand. p. 66. 

ขวัญภิรมย จบสูงเนิน, ชินพันธ ธนารุจ, นเรศ ศิริเกษร และ อรพิณธุ สฤษดิ์นำ. (2558). การเพ่ิม
ชุดโครโมโซมมัลเบอรรีดวยสารละลายโคชิชิน. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 36 (The 36th National Graduate Research 
Conference) 29-31 ตุลาคม 2558. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. น. 220-225. 

อรพินธุ สฤษดิ์นำ. 2558. การประเมินคาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกโดยเทคนิค
เครื่องหมายโมเลกุล เอสเอสอาร. วารสารเกษตรพระจอมเกลา, 33(พิเศษ 1): 201-206. 

วิภาดา เจริญชาติ, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี, แสงทอง พงษเจริญกิต และ อรพินธุ สฤษดิ์นำ. 2558. 
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมลอนโดยเทคนิคเครื่องหมายสนิปส. 
วารสารเกษตรพระจอมเกลา, 33(พิเศษ 1): 113-118. 

อรพินธุ สฤษดิ์นำ. 2559. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะมวงโดยเทคนิคเครื่องหมาย
โมเลกุล เอส เอส อาร. วารสารแกนเกษตร, 44(พิเศษ 1): 147-152. 

อธิคม ศรีมวง และอรพินธุ สฤษดิ์นำ. 2559. ผลของการตัดแตงก่ิงและการใหปุยสูตร 15-15-15 
ตอผลผลิตของพริก. วารสารแกนเกษตร, 44(ฉบับพิเศษ 1): 136-140. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 8   
1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววาสนา วิรุญรัตน 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Vassana  Viroonrat 
 ตำแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    ปฐพีศาสตร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 053-873720 ตอ 105  

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. ปฐพีศาสตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2554 

วท.ม. เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 
วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชไร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 
  - GIS 
  - smart fram 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
2555 – ปจจุบัน อาจารย  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

สมนึก สินธุปวน วาสนา วิรุญรัตน และศมาพร แสงยศ. 2560. ระบบปรบัสภาพอากาศใน
โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง. สัดสวนในการทำวิจัย 30%. (สำนักงานวิจัยแหงชาติ ป พ.ศ. 
2560).  

วาสนา วิรุญรัตน สมนึก สินธปุวน และศมาพร แสงยศ. 2560. การประมวลผลสภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงเพ่ือคาดการณโรคสำคัญในพ้ืนท่ีปลูกพริก อำเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร. 
สัดสวนในการทำวิจัย 40%. (สำนักงานวิจัยแหงชาติ ป พ.ศ. 2560) 
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วาสนา วิรุญรัตน. 2560.  ผลของการจัดการและใชประโยชนพ้ืนท่ีภายในศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตอความ
หลากหลายของจุลินทรียในดิน 

วาสนา วิรุญรัตน. 2560.  การประมวลผลสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือคาดการณโรคสำคัญใน
พ้ืนท่ีปลูกพริก อำเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร 

วาสนา วิรุญรัตน. 2559.  ระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งแวดลอมฟารมเห็ดฟางผานเครือขายแบบไรสาย
โดยใชเทคโนโลยี MQTT 

วาสนา วิรุญรัตน. 2559.  การประเมินโรคแอนแทรคโนสของพริกโดยการใชโครงขายประสาท
เทียม 

วาสนา วิรุญรัตน. 2559.  การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรียในดินท่ีมีความสัมพันธกับ
ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีฟนฟูปาของ ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. (งบประมาณ ป 2558-2559) 

สมนึก สินธุปวน วาสนา วิรุญรัตน และศมาพร แสงยศ. 2559. ระบบสถานีอากาศและการแจง
เตือนฟารมเห็ดฟาง. สัดสวนในการทำวิจัย 30% (สำนักวิจัยแหงชาติ ป พ.ศ. 2559) 

วาสนา วิรุญรัตน. 2559. แนวทางการลดความเสี่ยงการเกิดรากเนาของสลัดท่ีปลูกระบบไฮโดร
โปนิกในฤดูรอน. สัดสวนในการทำวิจัย 100% . (อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ ป 
2559) 

วาสนา วิรุญรัตน จักรพงษ ไชยวงศ วินัย วิริยะอลงกรณ และ Wolfram Spreer. 2558. การ
ประยุกตใชขอมูลระยะไกลและขอมูลภาคสนามเพ่ือประเมินสภาวะการขาดน้ำของลำไย. 
(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2558) สัดสวนงานวิจัย 25 % 

เฉลิมพล สำราญพงษ ประภาพรรณ ไชยานนท และวาสนา วิรุญรัตน. 2558. ทางเลือกระบบการ
ผลิตทางเกษตรเพ่ือความม่ันคงทางอาหารภายใตความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเกษตรในจังหวัดแพร.สัดสวนในการทำ
วิจัย 30% (สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ป พ.ศ. 2558) 

วาสนา วิรุญรัตน. 2558.  การประยุกตใชขอมูลระยะไกลและขอมูลภาคสนามเพ่ือประเมิน
สภาวะการขาดน้ำของลำไย 

ถาวร ออนประไพ เฉลิมพล สำราญพงษ เทวินทร แกวเมืองมูล วรวีรกรณ วีระจิตต และวาสนา  
วิรุญรัตน. 2558. รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี; โอกาสและความเสี่ยงตอ
ทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.  

ปรีดา นาเทเวศน วาสนา วิรุญรัตน และจีราภรณ อินทสาร. 2558. รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง 
โครงการจัดทำฐานขอมูลรายแปลงและการจัดทำแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ี
โครงการรักษน้ำเพ่ือพระแมของแผนดิน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง องคกรมหาชน. 

วาสนา วิรุญรัตน. 2557.  โครงการจัดทำฐานขอมูลรายแปลงและทำแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน
ในโครงการรักษน้ำเพ่ือพระแมของแผนดิน 

วาสนา วิรุญรัตน. 2557.  การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรียในดินท่ีมีความสัมพันธกับ
ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีฟนฟูปาของศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

จีราภรณ อินทสาร ปรีดา นาเทเวศน และวาสนา วิรุญรัตน. 2557. รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง 
โครงการจัดทำฐานขอมูลรายแปลงและการจัดทำแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ี
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โครงการรักษน้ำเพ่ือพระแมของแผนดิน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ
มหาชน). 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

รณกร อัครสิริธีรกุล จักรพงษ ไชยวงศ และวาสนา วิรุญรัตน. (2560). การจำแนกความเหมาะสม
ของท่ีดินเพ่ือนำยิปซัมสังเคราะหไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดภาคเหนือของ
ประเทศไทย. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร. 34(3); 13-23. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
วาสนา วิรุญรัตน และปรีดา นาเทเวศน. 2558. การประเมินศักยภาพและขอจำกัดเชิงพ้ืนท่ีใน

การผลิตกระเทียมกรณีศึกษาพ้ืนท่ีทำการเกษตร บานหมอกจำแปและสะงา อำเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 46(3) (Suppl.): 333-336. 

วาสนา วิรุญรัตน เฉลิมพล สำราญพงษ ถาวร ออนประไพ และจิราพร ตอปญญา. 2558. ความ
เหมาะสมเชิงกายภาพของพ้ืนท่ีปลูกพริกจังหวัดแพร วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 
46(3)(Suppl.): 401-404. 

วาสนา วิรุญรัตน  พัชรีภรณ บัวหนอง และ สมนึก สินธุปวน. 2559. การประเมินโรคแอนแทรค
โนสของพริกโดยการใชโครงขายประสาทเทียม วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 
46(2)(Suppl.): 285-288. 

อังคณา สมศักดิ์ และวาสนา วิรุญรัตน. 2559. การประเมินท่ีดนิบนฐานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรผลิตหญาเลี้ยงสัตวพันธุเนเปยรปากชอง 1 อำเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม 
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 46(2)(Suppl.): 273-276.  

วัฒนา มาทาเม ธีรพงศ ใจเมธา สมนึก สินธุปวน และวาสนา วิรุญรัตน. 2559. ระบบจัดเก็บ
ขอมูลสิ่งแวดลอมฟารมเห็ดฟางผานเครือขายแบบไรสายโดยใชเทคโนโลยี MQTT. 
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 47(2)(Suppl.): 481-484. 

สุขเกษม รวมรักษ วาสนา วิรุญรัตน และสาวิกา กอนแสง. 2561. คุณสมบัติดินในพ้ืนท่ีปลูกมัน
ฝรั่งเปนระยะเวลานาน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 49:3 (Suppl.) : 37-42 

น้ำฝน สุตาคำ ณัทธร แสนกันคำ และวาสนา วิรุญรัตน. 2561. การประเมินความเสี่ยงการขาด
น้ำของลำไยพ้ืนท่ีอาศัยน้ำฝน ต. แมปง อ. พราว จ. เชียงใหม การประชุมวิชาการ และ
การประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ วันท่ี 17-18 พฤษภาคม 
2561 ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม. 1077-1084 น. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 

https://drive.google.com/file/d/0BxljtIpoCCwgdHUtS0FsanZfUnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxljtIpoCCwgdHUtS0FsanZfUnc/view?usp=sharing
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 9   

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวจุฑามาศ อาจนาเสียว 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Chuthamat Atnaseo 
 ตำแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชไร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 0 5387 3632  

โทรสาร: 0 5349 8168 
      E-mail Address: atnaseoc@gmail.com 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
Ph.D. Plant Agriculture-Crop 

Science 
University of Guelph, Canada 2555 

M.Sc. Plant Agriculture-Crop 
Science 

University of Guelph, Canada 2547 

B.Sc. Botany University of Toronto, Canada 2543 
 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - plant biotechnology 
  - plant molecular biology 
  - molecular plant-microbe interaction 
 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
 2555 – ปจจุบัน   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง อาจารย 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

หัวหนาโครงการ 
- ผลของการจัดการและใชประโยชนพ้ืนท่ีภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม ตอความหลากหลายของ
จุลินทรียในดิน งบประมาณ กปร. พ.ศ. 2560-2562 



มคอ.2 151 

- การทดสอบพันธุกรรมท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการทนตอสภาพการขาดฟอสฟอรัสของ
สายพันธุขาวไทยโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล Pup1 งบประมาณ สวทช. พ.ศ. 2559 

- Cloning and Expression Pattern of Defensin Genes from Thai Rice งบประมาณ 
สกว. พ.ศ. 2559-2560 

- การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรียในดินท่ีมีความสัมพันธกับระบบนิเวศในพ้ืนทีการ
ฟนฟูปาของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ กปร. พ.ศ. 2557-2559 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

 ไมมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
สกุลเดช นันตา, วิชญภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว และ วาสนา วิรุญรัตน. 2558. การ

เปรียบเทียบลักษณะโครงสรางและองคประกอบของพ้ืนท่ีปาตนน้ำแมแรกท่ีไดรับการ
ฟนฟูโดยใชไมสนสามใบ. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
“หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตามรอยพอ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”เชียงใหม: หางหุนสวนจำกัด ภท
ระพรีเพรส.หนา 3-14. 

สุธีระ เหิมฮึก, วิชญภาส สังพาลี, เนตรนภา อินสลุด และ จุฑามาศ อาจนาเสียว. 2559. ระบบ
การเกษตร และการพ่ึงพาทรัพยากรปาไมของชุมชนในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 47(2)(พิเศษ): หนา 593-596. 

สุธีระ เหิมฮึก, วิชญภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว, นัยนา โปธาวงค และ เกรียงศักดิ์ ศรีเงิน
ยวง. 2559. พฤกษศาสตรพ้ืนบานของชาวไทลื้อ ในปาชุมชนบานทาปาเปา อำเภอแมทา 
จังหวัดลำพูน. ใน การประชุมพฤกษศาสตรพ้ืนบานครั้งท่ี 1. 24-27 สิงหาคม 2559 ณ 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ปรียาภรณ แสงเรือน, เนตรนภา อินสลุด, วิชญภาส สังพาลี และ จุฑามาศ อาจนาเสียว. 2560. 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีบงชี้ถึงประสิทธิภาพการดูดใชฟอสฟอรัสของขาวท่ีปลูกใน
สภาพท่ีมีฟอสฟอรัสตางรูปกัน. แกนเกษตร, 45(พิเศษ): 1074-1076. 

ทศพร บอบัวทอง, เนตรนภา อินสลุด, วิชญภาส สังพาลี  และ จุฑามาศ อาจนาเสียว. 2560. ผล
ของระดับฟอสฟอรัสตอการพัฒนาระบบรากขาว. แกนเกษตร, 45(พิเศษ): 997-1002. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 10   

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางธิดารัตน  ศิริบูรณ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs.Thidarat  Siriboon 
 ตำแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    พืชไร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 053-873644 

โทรสาร: 053-498168 
E-mail Address: thidarat@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
Ph.D. Agronomy National Chung Hsing 

University, Taiwan 
2557 

วท .ม.  พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2545 
วท.บ. พืชศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 2542 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - การผลิตพืชไร 
  - การจดัการพืชไรในระบบอินทรีย 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
2557 – ปจจุบัน อาจารย 
2545 – 2557 นักวิชาการเกษตร 

 
5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

          (5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

 ไมมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
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8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
แกวอุดร แสนมณี, เก นันทะเสน, ธิดารัตน ศิริบูรณ และวิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน. 2560. ผลของ

การจัดการน้ำตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว. น. 3 ในการประชุมวิชาการและการ
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 1. วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560  
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม. 

เวียงพระจันทร บันดาลสุข, วราภรณ นันทะเสน, ธิดารัตน ศิริบูรณ และวิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน. 
2560. การวิเคราะหจุดคุมทุนการปลูกขาว 3 วิธีการปลูก น.2 ในการประชุมวิชาการ
และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 1. วันท่ี 17-18 สิงหาคม 
2560. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส. เชียงใหม. 

สันติ ปยเดซ, เรืองชัย จูวัฒนสำราญ, พรพันธ ภูพรอมพันธุ และธิดารัตน ศิริบูรณ. 2560. การ
ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวสายพันธุใหม. น.6 ในการประชุมวิชาการและ
การประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 1. วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560. ณ 
โรงแรมดิเอ็มเพรส. เชียงใหม. 

นำโชค ม่ันหมาย, ธิดารัตน ศิริบูรณ, นิกราน หอมดวง, ยุวลี อันพาพรม และ Ramesh 
prabuRamaraj. 2560. การเปรียบเทียบวิธีการปรับสภาพของใบออยสำหรับการ
ผลิตไบโอเอทานอล. น. 325-332. ใน การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 1. 17-18 สิงหาคม 2560. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส. 
เชียงใหม. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 11  

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวเพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Pennapa Jaksomsak 
 ตำแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    เกษตรเคมี 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท : 053 8733725 

โทรสาร: 053 8733720 ตอ 101 
e-mail: pennapa_js@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 
วท.ม. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 
 วท.บ. พืชไร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - ธาตุอาหารพืชและการผลิตพืช 
  - การปรับปรุงพันธุพืช 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
2559 – ปจจุบัน อาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร

เคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
2558 นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Finders ประเทศ

ออสเตรเลีย 
2557 ผูชวยนักวิจัย หนวยวิจัยทรัพยากรพันธุกรรมและธาตุอาหาร

พืช สาขาวิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

 ไมมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Jaksomsak, P., Sangruan, P., Thomson, G., Rerkasem, B., Dell, B., & Prom-u-thai, C., 
2014. Uneven Distribution of Zinc in the Dorsal and Ventral Sections of 
Rice Grain. Cereal Chemistry Journal, 91: 124-129. 

Jaksomsak, P., Yimyam, N., Dell, B., Prom-u-thai, C., & Rerkasem, B., 2014. 
Variation of Seed Zinc in a Local Upland Rice Germplasm from Thailand. 
Plant Genetic Resources Characterization and Utilization Journal, 13(2): 
168-175. 

Prom-u-thai, C., Jumrus, S., Jaksomsak, P., Rouached, H., & Rerkasem, B., 2016. 
Iron, zinc and total antioxidant capacity in different layers of rice grain 
among different varieties. International Journal of Agriculture and Biology, 
18(6): 1131-1136. 

Kampuang, K., Jaksomsak, P., & Prom-u-thai, C., 2017. Association between iron, 
zinc and protein concentration in the embryo and endosperm regions of 
rice grain. International Food Research, 24(5): 1919-1924. 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

กมลชนก นันตะจันทร, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, นันทิยา พนมจันทร และ ชนากานต เทโบลต พร
อุทัย. 2559.  ผลของการใสปุยไนโตรเจนตอผลผลิตและความเขมขนธาตุสังกะสีในเมล็ด
ขาวพันธุพ้ืนเมือง วารสารแกนเกษตร, 44(3): 391-398. 

พัชรนิทร ตุยวงค, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤกษเกษม และ ชนากานต เทโบลต พรม
อุทัย. 2558. ผลของการพนสังกะสีท่ีใบตอผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสี ในขาว
กลองของขาวพันธุพ้ืนเมืองและพันธุปรับปรุง. วารสารแกนเกษตร, 43(4): 605-612. 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
Jaksomsak P and Prom-u-thai C. 2017. Effect of water management on 

anthocyanin in local purple rice genotypes from Thailand. Proceeding 
book XVIII International plant nutrition colloquium with boron and 
Maganeses satellite meeting. 19-24 August 2017 Copenhagen Denmark: 
ISBN 978-87-996274-0-0, pp 730-731. 

 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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ประวัติอาจารยประจำหลักสูตรลำดับท่ี 12   

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวเจนจิรา หมองอน 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Jenjira Mongon 
 ตำแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
 ตำแหนง    อาจารยประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    อารักขาพืช 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
      โทรศัพท: 05 3873 700 
      โทรสาร: 05 3873 700 
      E-mail Address: jenjira_mg@mju.ac.th 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  
วท.ด. พืชไร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 
วท.ม. พืชไร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 
วท.บ เกษตรศาสตร (พืชไร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ 
  - Plant nutrition 
  - Plant physiology 
  - Crop Production 
 

4. ประวัติการทำงาน 

 ป พ.ศ.    ตำแหนง 
2560 - ปจจุบัน อาจารยประจำหลักสูตรอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
2559 - 2560 อาจารยประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 
2554 - 2560 กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ

จัดการภูมิสังคม 
 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

(5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 
 

mailto:jenjira_mg@mju.ac.th
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)  

ไมมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Jantasorn, A., Mongon, J., Moungsrimuang, B., & Oiuphisittraiwat, T. 2016. In vitro 
antifungal activity of soil fungi crude extracts isolated from riparian forest 
against plant pathogenic fungi. Journal of Biopesticides, 9(2): 119-124. 

Mongon, J., Chiwong, N., Bouain, N., Prom-u-thai, C., Secco, D. & Rouached, H. 
2017. Phosphorus and iron deficiencies influences rice shoot growth in an 
oxygen dependent manner: insight from upland and lowland rice. 
International Journal of Molecular Sciences, 18, pii: E607. doi: 
10.3390/ijms18030607. 

Jantasorn, A., Mongon, J., & Oiuphisittraiwat, T. 2017. In vivo antifungal activity of 
five plant extracts against Chinese Kale leaf spot caused by Alternaria 
brassicicola. Journal of Biopesticides, 10(1): 43-49. 

Mongon, J., Jantasorn, A., Oupkaew, P., Prom-u-thai, C. & Rouached, H. 2017. The 
time of flooding occurrence is critical for yield production in rice and vary 
in a genotype-dependent manner. OnLine Journal of Biological Sciences, 
17(2): 58-65. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

นฤชิต ศรีสวัสดิ์, เจนจิรา หมองอน และอารมย จันทะสอน. 2558. ผลของปุยมูลไกและปุยเคมี
ตอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกลวยไข ในอำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว. วารสารวิชาการเกษตร, 33(3): 264-274. 

อารมย จันทะสอน, เจนจิรา หมองอน, บุญธิดา มวงศรีเมืองดี และธนประสงค อยูพิศิษฐไตรวัติ. 
2559. ผลของสารสกัดหยาบจากรา Talaromyces flavus Bodhi001 และ 
Talaromyces trachyspermus Bodhi002 แยกจากดินปาชื้นตอการยับยั้งเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชทางเศรษฐกิจ. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 47(2): 121-131. 

เจนจิรา หมองอน, สุคนธมาส เปรมปรุงวิทย, สยมพร นากลาง, วาสนา เสนาพล และ อารมย จัน
ทะสอน. 2560. การเพ่ิมความแข็งแรงของตนกลาขาว ขาวโพด และมันสำปะหลังดวย
วิธีการแชสารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสี. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 9(18): 49-62. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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10. ผลงานอ่ืน ๆ เชน ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
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เอกสารแนบ 5 
คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร 
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เอกสารแนบ 6 
คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร 

 
 
 
 



มคอ.2 162 
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เอกสารแนบ 7 
สรุปผลการวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาพืชไร 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2561 

ณ หองประชุม PT117 อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รายช่ือกรรมการผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เศรษฐา ศิริพินทุ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยสุทัศน จุลศรีไกวัล  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.วารี ไชยเทพ   กรรมการ 
4. นายวิรัตน ปราบทุกข    กรรมการ 
5. นายกฤษณะ ทองศรี    กรรมการ (แตงตั้งเพ่ิมเติม) 
6. นายรณชยั บัวนุม    กรรมการ 
7. นางสาวปรียาภรณ แสงเรือน   กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด กรรมการ 
9. อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว  กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญภาส สังพาลี กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือกรรมการผูไมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 
2. อาจารย ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 
3. นางสาวหทัยรัตน พลชาตรี (จบการศึกษาแลว) 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม โดยรองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (อาจารย 
ดร.พรพันธ ภูพรอมพันธุ) จากนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญภาส สังพาลี กรรมการและเลขานุการ 
ไดแนะนำคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรฯ ทุกทาน ใหกับคณะกรรมการทานอ่ืนไดรูจัก จากนั้นไดชี้แจง
ถึงรายละเอียดโครงสรางของหลักสูตรฯ อัตรากำลัง ความรูความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ของอาจารยใน
หลักสูตรฯ 
 

ดานโครงสรางและรายวิชาของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มีความเหมาะดี
แลวเนื่องจาก 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ มีความชัดเจนและจุดเดนท่ีดี 
2. มีแผนพัฒนา การเปลี่ยนแปลง มีกลยุทธ และตัวชี้วัดที่ดี เชน สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยขอตำแหนงทางวิชาการสูงขึ ้น จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร กำหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาพืชไร จัดแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตใหไดตามกำหนดและ
สงเสริมบัณฑิตดานการทำวิจัย ฯลฯ 

3. มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรในดานตาง ๆ เชน 
3.1 คุณสมบัติของอาจารยผู รับชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก   100% 
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3.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามระอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียรูที่คอนขางสมบูรณและมากพอที่จะสนับสนุนใหหลักสูตรประสบ

ผลสำเร็จ เชน มีงบประมาณมากเพียงพอ มีอาคารเรียนและหองปฏิบัติการที่พอเพียง มี
หนังสือ วารสาร ท่ีเพียงพอ 

5. มีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรฯ แผนการศึกษา ยกเลิกกระบวนการวิชาเดิม เปด
กระบวนรายวิชาใหม และเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาทุกวิชา มีการเพิ่มรายวิชาใหม 5 วิชา  

ยกเลิกรายวิชาเดิม  4 วิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา แกไขจำนวนหนวยกิต จำนวน
ปฏิบัติ จำนวน-ชัว่โมง บรรยาย 19  วิชา 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะมีดังตอไปนี้ 
1. หลักสูตรฯ ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูรอน 
2. ระบบการศึกษาแบบเขาชั้นเรียนอยางเดียว ควรมีการจัดการศึกษาแบบ E-learning ดวย 
3. หลักสูตรฯ ควรจัดกลุมวิชาเอก เชน กลุมวิชาเอกการผลิตพืช (Crop production) กลุม

วิชาเอก 
การปรับปรุงพันธุพืช (Plant breeding) เปนตน เพราะจะทำใหบัณฑิตมีความรูเฉพาะ
สาขามากข้ึน 

4. รายวิชาในหลักสูตรฯ มีการกำหนดใหเรียนวิชาสัมมนามากจนเกินไปหรือไม 
- แผนการศึกษา 1.2 และ 2.2 ลงทะเบียนแผนละ  10 วิชา  
- แผนการศึกษา 1.1 และ 2.1 ลงทะเบียนแผนละ  6 วิชา  

5. ในรายวิชาสัมมนาควรเปนภาษาอังกฤษ 
6. การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและการเรียบเรียงวิทยานิพนธควรเปนภาษาอังกฤษ 

 

ขอแนะนำสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป (พ.ศ. 2566(  
1. เปดกระบวนวิชาใหม เชน  

- วิชาท่ีเก่ียวของกับการทำการเกษตรบนท่ีสูง (Highland Agriculture) 
- กระบวนวิชา Agriculture in Asean Countries (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
- กระบวนวิชา Agriculture in Developing countries (cornell university) 
- กรบวนวิชา Urban Agriculture and local foods (u.Ill.nois) 
- ก ร ะ บ ว น ว ิ ช า  Plant Breeding in Commercial Orgnigation 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
2. ภาษที่ใชสอน ควรเปดสอน 2 ภาษา   ) Bilingual system) เพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขา

ศึกษาได 
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เอกสารแนบ 8 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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เอกสารแนบ 9 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพร  ผลงานวิจัยตามเง่ือนไขการสำเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เอกสารแนบ 10 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตามเง่ือนไขการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 



มคอ.2 204 

 



มคอ.2 205 

 
 



มคอ.2 206 

เอกสารแนบ 11 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง รายช่ือวารสารวิชาการสำหรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยตาม

เง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เอกสารแนบ 12 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง เกณฑการสอบผานความรูภาษาตางประเทศ 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เอกสารแนบ 13 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอ่ืน  

และการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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