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สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไป  
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 5 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 5 
 3. ชื่อแขนงวิชาเพ่ือบันทึกใน Transcript 5 
 4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 5 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 5 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 6 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 7 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 7 
 9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 7 
 11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 8 
 12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืน/หลักสูตรอื่น 

ของสถาบัน 
 

10 
หมวดที่ 2 :  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 11 
 2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 12 
 3. แผนพัฒนาปรับปรุง 13 
หมวดที่ 3 :  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
 1. ระบบการจัดการศึกษา 14 
 2. การดำเนินการหลักสูตร 14 
 3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 17 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 22 
 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 22 
หมวดที่ 4 :  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 25 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 25 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 

27 
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สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 

หมวดที่ 5 : หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 1.    กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 32 
 2.    กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 33 
 3.    เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 34 
หมวดที่ 6 :  การพัฒนาคณาจารย์  
 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 35 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 35 
หมวดที่ 7 :  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 1. การกำกับมาตรฐาน 36 
 2. บัณฑิต 36 
 3. นักศึกษา 37 
 4. อาจารย์ 37 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 37 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 38 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 39 
หมวดที่ 8 :  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 40 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 40 
 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 40 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 40 
ภาคผนวก   
 1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 41 
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 42 
 3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 43 
 4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 53 
 5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศึกษาเดิม 

กับแผนการศึกษาใหม่ 
55 

 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 58 
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ 

ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

80 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
 8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน 
หน่วยกิต ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

83 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  
 และคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Entomology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กีฏวิทยา) 
  : ชื่อย่อ   ปร.ด. (กีฏวิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Entomology) 
  : ชื่อย่อ   Ph.D. (Entomology) 
 

3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript - 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
 หลักสูตร แบบ 1.1  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

 5.2 ประเภทหลักสูตร  
   วิชาการ    
   วิชาชีพ 
   ปฏิบัติการ 

 5.3  ภาษาที่ใช้  
  ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

 5.4  การรับเข้าศึกษา  
  นักศึกษาไทย  
   นักศึกษาต่างชาติ  
   นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
  ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
  รูปแบบของการร่วม 
    ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 
   - คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ....................................................................... 
  - คณะทีร่่วมรับผิดชอบ ................................................................................ 
 กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น  
  หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree) 
  หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)     

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรใหม ่สาขาวิชากีฏวิทยา พ.ศ. 2560  

- เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560  
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  
      พ.ศ. 2564  
▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่12/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 
 



7 
 

 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
▪ รับราชการ: เป็นอาจารย์ / นักวิจัยในสถาบันการศึกษา ในหน่วยงาน/ องค์กรต่าง ๆ เช่น กรมวิชาการ

เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

▪ อาจารย์/ นักวิจัยในมหาวิทยาลัย/บริษัทเอกชน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
▪ ธุรกิจส่วนตัว: ประกอบธุรกิจด้านสารเคมี และงานในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ   
สุทธิประพนัธ ์

- Ph.D. (Agricultural Science), Gifu University, Japan, 2007 
- วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

2. รศ.ดร.จิราพร  กุลสาริน - Ph.D. (Entomology), Kagoshima University, Japan, 1991 
- M.S. (Entomology), Yamaguchi University, Japan, 1988 
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์   
จันทรบ์าง 

- Ph.D. (Entomology), Kansas State University, USA, 2005 
- วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2529 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานทีต้ั่ง  
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 



8 
 

 

 
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ได้ทำการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากีฏวิทยาที่มีความรู้ 
ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะและประสบการณ์ใน
การวางแผนและดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาการทางด้านกีฏวิทยาเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งมีความสามารถเรียนรู้ การปรับตัว และการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการคิด ค้นหา และวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทางวิชาการ เชิงคณิตศาสตร์และ
สถิติ รวมทั้งการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการ
จัดการทั้งแมลงศัตรูพชืที่สำคัญและแมลงสำคัญอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 - การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่กำหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ให้คนในประเทศเป็นคนดี 
คนเก่ง เป็นคนที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 
ด้าน ไดแ้ก่  1) ความม่ันคง เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัยและมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการยกระดับ
ศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 3) ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษาที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศและมีคุณธรรม  4) ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประทศในทุกระดับ 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชากีฏวิทยา จึงมีเป้าหมายมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแมลงสู่ระดับ
สากล และผลิตผลผลงานทางวิชาการที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้านได้แก่ ด้านที่ 2 การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ตามวัตถุประสงค์โดยมีเป้าหมายของหลักสูตรที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ในการเพ่ิมองค์
ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านการวิจัย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม (SDG 4)  
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เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน (SDG 17) องค์
ความรู้จากการวิจัยและการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฏวิทยา สร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์กับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย บัณฑิต
สามารถจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม (SDG 6 และ SDG 15) จากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชไม่เหมาะสม  เพ่ือให้ผลผลิต
เพ่ิมขึ้นและเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจ (SDG 1) การใช้แมลงเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์เป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (SDG 2)  โดยมุ่งเน้นการผลิตอย่างยั่งยืนเพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (SDG 12) ตลอดจนการลดความสูญเสียด้านอาหาร ลดของเสียภาคการผลิต 
สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร  (SDG 3) และเพ่ิมมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร  เพ่ิมพลเมืองที่
สามารถนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น นักวิจัย 
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และธุรกิจกิจส่วนตัว สามารถส่งต่อความรู้ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ (SDG 4)    

 - นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแมลงสู่ระดับสากล และผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560-2564 ที่มียุทธศาสตร์หลัก
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก มีกลยุทธ์สำคัญ คือ การผลักดันการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ปรับแนวคิดเป็นในการออกแบบหลักสูตรโดย
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขา 
และมียุทธศาสตร์เชิงรุก คือ การสร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ 
และล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทำการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 8 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ ล้านนาสร้างสรรค์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมือง
โลก วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม แสวงหารายได้เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ  

  นอกจากนี้หลักสูตรปรับปรุงนี้ยังสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คือ "การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  (Smart Agriculture for Better Life)" โดย
หลักสูตรได้ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับแนว
ทางการวิจัยของสาขาวิชากีฏวิทยาให้มีความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกษตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้านการจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือลดการใช้และการนำเข้าสารเคมีกำจัดแมลง ตลอดจนการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านแมลงไปเพิ่มมูลค่า
และเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือและในภาพรวมของ
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ประเทศ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 - ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 จากการสอบถามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต สาขากีฏวิทยาที่พึง
ประสงค์ คือสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กบังานของหน่วยงาน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีทัศนคติที่ดี 

 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอ่ืน ของสถาบัน   
12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
 ไม่มี 
   
12.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 
 ไม่มี 
 
12.3  การบริหารจัดการ   

 ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา    

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านแมลง ความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ด้านแมลงกับมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน เป็นศาสตร์ที่มี
ความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้านการ
จัดการแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือลดการใช้และการนำเข้าสารเคมีกำจัด
แมลง ตลอดจนการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านแมลงไปเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือและในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี:   
  1. ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการวางแผนและดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาการทางด้านกีฏวิทยา เน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีความสามารถเรียนรู้ การปรับตัว และการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  2. ความสามารถในการคิด ค้นหา และวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทางวิชาการ เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
รวมทั้งการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการจัดการทั้งแมลง
ศัตรูพืชที่สำคัญและแมลงสำคัญอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  3. ความตระหนักรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  
 PLO 1 บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการที่ศึกษาวิจัยอย่างถ่องแท้ โดยสามารถ

พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพด้านกีฏวิทยาได้อย่างลึกซึ้ง
และเป็นสากล 

 PLO 2 บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ วางแผน ดำเนินการ
โครงการวิจัย สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางวิชาการหรือทางวิชาชีพด้านกีฏวิทยาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 

 PLO 3 บัณฑิตมีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในการศึกษา
วิจัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอรายงาน
ทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกีฏวิทยา รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

PLO 4 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมไปถึงสิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง มีภาวะความ
เป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

 

2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิน้ปกีารศึกษา   

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 
1 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านกีฏวิทยาและทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่จะสามารถคิด 

สืบค้นหา และวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทางวิชาการเพ่ือกำหนดโจทย์เพื่อการวิจัยทางด้านกีฏ
วิทยา รวมทั้งการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่
เหมาะสมโดยผ่านการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และสัมมนา 

2 สามารถคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่เพื่อนำเสนอเป็นดุษฎีนิพนธ์ โดยสามารถวางแผน 
ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ปัญหา บูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฏวิทยาและศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องได้ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลและเขียนรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยของดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการสรุป
และวิเคราะห์ผลการวิจัยด้านกีฏวิทยารวมทั้งการนำเสนอสื่อสารทางวิชาการทั้งในรูปแบบ
การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ 
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3.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มีการปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสูตรรวมภายใน 
5 ปี ในด้านความพึงพอใจ และ
ภาวะการไดง้านของบัณฑิต 

▪ ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาเอก 
ที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพ 
อิสระภายใน 1 ป ี

▪ ผลงานของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรืออ้างอิง 

▪ ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาตลอดปี 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   

1 ภาคการศึกษาปกติ   มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ 

             ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีทีม่ิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
  - 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร (กรณุาระบุให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 ระบบการจัดการศึกษา) 
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงมีนาคม 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1.1  

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชากีฏวิทยา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชา

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา 
โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การ
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด หรือ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

4. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 

5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา 
กีฏวิทยา 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 อ่ืนๆ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็น
อุปสรรคสำหรับนักศึกษาในการเรียนหรือการเดินทางเพ่ือการวิจัย 

  
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน 

 ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 

 ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 
 จดักจิกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย  
 อ่ืนๆ อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามสถานการณ์และติดต่อกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด    
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  (กรุณาระบุให้สอดคล้องกับหลักสูตร)  
ปีการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 
ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
แบบ 1.1 (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)           
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
จำนวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีท่ี 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
ช้ันปีท่ี 2   3 2 3 2 3 2 3 2 
ชั้นปีท่ี 3     3 2 3 2 3 2 
 รวม 3 2 6 4 9 6 9 6 9 6 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา       3 2 3 2 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณของคณะใน 3 ปี โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง
งบประมาณ  (ระบุงบประมาณ 3 ปีข้างหน้าโดยนับตั้งแต่กำหนดบังคับใช้) 

 
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 
งบประมา
ณแผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 86,856,100 30,891,200 89,550,700 31,185,800 92,234,500 31,495,100 

วิจัย 21,023,000 11,689,000 21,653,700 11,848,500 22,303,300 12,015,900 

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

การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

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

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

บริหารมหาวิทยาลยั 24,904,800 28,721,100 25,494,700 28,907,200 26,102,300 29,102,600 

รวม 132,783,900 91,662,600 136,699,100 92,565,800 140,640,100 93,514,100 

รวมทั้งสิ้น 224,446,500 229,264,900 234,154,200 

 
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  
            แบบ 1.1           จำนวน  127,459.80  บาท (ปีการศึกษาละ 42,486.60 บาท) 

      
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  

           หลักสูตรแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
    

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
    หลักสูตร แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

         ก.  ปริญญานิพนธ์        
 357898   ดุษฎีนิพนธ์ 48    หน่วยกิต 
 
        ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนา อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา      

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็น
ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

3. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

   
      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงือ่นไขของสาขาวิชา ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
     ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก  
  (กรณีกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  
  ควรระบุให้นักศึกษาลงทะเบียนแบบ Visitor (V)) 
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          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ                                    

เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การสอบ

แก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได ้ 
    

 Type 1.1  :  Student with Master’s Degree  
 Degree Requirements    48 credits 
     A.  Thesis   
  357898  Dissertation 48 credits 
      B.   Academic Activities 

1. A student has to seminar and present paper in English on the topic 
related to his/her dissertation once every semester for at least 4 
semesters and to attend seminar every semester that the course is 
offered.                     

2. Dissertation work or a part of dissertation work must be published or 
at least accepted to publish in an international journal at least                   
2 papers which 1 of them must be listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed 
or Web of Science database with the student as the first author at 
least 1 paper.   

3. At least 1 dissertation work or part of dissertation work must be 
presented in an international conference accepted by the field of study.  

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

  C.  Non-credit Courses 
            1.   Graduate School requirement - a foreign language 
            2.  Program requirement with consent of the thesis advisory  
     committee 

 D.  Qualifying Examination 
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 

ability before presenting a thesis proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular  semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 
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3.1.3 กระบวนวิชา   
(1) หมวดวิชาบังคับ         - หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ       - หน่วยกิต   
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ      - หน่วยกิต 
(4) หมวดปริญญานิพนธ์         

357898  ดุษฎีนิพนธ์                                                      48   หน่วยกิต 
                       Dissertation  
 
(5)  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหสักระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวชิานั้นสังกดั 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ       แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนว่ยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
Register for university services 

- 357898 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

12 

 สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

- 
 

นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Research progress presentation 
in seminar 

- 

 สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

- 
  

 

 เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
Present thesis proposal 

- 
  

 

 เข้าร่วมกิจกรรสัมมนา 
Attend seminar 

- 
  

 

 รวม -  รวม 12 
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ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
357898 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
12 357898 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
12 

 นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Research progress presentation in 
seminar 

-  นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Research progress presentation 
in seminar 

- 

 รวม 12  รวม 12 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
357898 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation or Doctoral Thesis 
12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
Register for university services 

- 

 นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Research progress presentation in 
seminar 

-  เข้าร่วมกิจกรรสัมมนา 
Attend seminar 

- 

     สอบปริญญานิพนธ์ 
Dissertatioin defense 

- 

 รวม 12  รวม - 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 

3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จำนวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมือ่ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  

สุทธิประพันธ*์ 
 

- Ph.D. (Agricultural Science), Gifu 
University, Japan, 2007 
- วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

15.89 3.38 15.89 3.38 21 (12) 

2 รศ.ดร.จิราพร  
กุลสาริน* 
 

- Ph.D. (Entomology), Kagoshima 
University, Japan, 1991 
- M.S. (Entomology), Yamaguchi 
University, Japan, 1988 
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

13.32 7.5 13.32 7.5 (62) 11 

3 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์   
จันทร์บาง* 
 

- Ph.D. (Entomology), Kansas State 
University, USA, 2005 
- วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา),     
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (โรคพืช), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

12.45 9.0 12.45 9.0 (42) 12 

4 ผศ.ดร.พัชรินทร์   
ครุฑเมือง 

- Dr. agr. (Molecular Genetics),  
  University of Bonn, Germany,  2003 
- วท.ม. เกษตรศาสตร์, (กีฏวิทยา),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
- วท.บ. เกษตรศาสตร์, (โรคพืช),   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

9.46 4.9 9.46 4.9 (49) 32 

5 อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา - ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2562 
- วท.ม. (ปรสิตวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 
- วท.บ. (สัตววทิยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554 

9.36 4.50 9.36 4.50 8 (5) 

6. อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง 
 

วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

9.46 4.5 9.46 4.5 17 (13) 

หมายเหตุ   1.  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2.  อาจารย์ลำดับที่ 1-6 คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 3.  อาจารย์ลำดับที่ 1-6 คือ อาจารย์ผู้สอน 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ (มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
 ไม่มี 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  
- 

4.2 ช่วงเวลา  
- 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 - 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
นักศึกษาทุกคนต้องทำดุษฎีนิพนธ์ ในห้วข้อที่เป็นงานวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับสาขาวิชากีฏวิทยา ที่เป็นประเด็น

น่าสนใจและเกิดประโยชน์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทันสมัยตามเหตุการณ์ในสาขาวิชากีฏวิทยา มีความเข้าใจ 
สามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่า ซึ่งจะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1.  สามารถวางแผน กำหนดกรอบแนวความคิด และวิธีดำเนินงานในการทำวิจัย เพ่ือดุษฎีนิพนธ์หรือ
โครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง  

2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

3.  สามารถดำเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ ในการหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ เพื่อขยายองค์ความรู้เดิม หรือแนวทางปฏิบัติได้
อย่างมีนัยสำคัญ  

4.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง
สามารถนำเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี  

5.  สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ จัดการ
กับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านกีฏวิทยา  

6.  สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านกีฏวิทยา ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู้
เดิม  
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5.3 ช่วงเวลา  
 แบบ 1.1   

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 357898 (ดุษฎีนิพนธ์)  
 จำนวน 12 หน่วยกิต   

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีท่ี 2 นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 357898 (ดุษฎีนิพนธ์)  
 ภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต   

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 357898 (ดุษฎีนิพนธ์)  
 จำนวน 12 หน่วยกิต   
  

5.4 จำนวนหน่วยกิต  
 แบบ 1.1  จำนวน   48  หน่วยกิต 
  

5.5 การเตรียมการ  
หลักสูตรมีการเตรียมการสำหรับนักศึกษาโดยมีขั้นตอนคือ  
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำแหล่งข้อมูลและวิธี

ค้นหาข้อมูล โดยให้แนวทาง แนวคิด กำหนดประเด็นเพ่ือพิจารณา เลือกปัญหา ตั้งคำถามการวิจัย และช่วย
วิเคราะห์แนวทางในการกำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  กำหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสม และการทำข้อเสนอโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์  

2. การบริหารงานที่ปรึกษา และการติดตามกำกับการทำวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะ
กำกับดูแลให้นักศึกษาดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยตรวจสอบได้จากรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยและดุษฎีนิพนธ์  

3. การประเมินผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาจะทำการประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัยรวมทั้ง
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา หากมีข้อปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำ ชี้แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน   

4. การตรวจแก้ไขดุษฎีนิพนธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแล และให้คำแนะนำในการวางแผนการเขียน
และการเขียนรายงานดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดและได้มาตรฐาน   

5. การให้คำปรึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบความซ้ำซ้อน
ของงานวิจัยที่จะเผยแพร่ การเลือกการประชุมวิชาการและแหล่งตีพิมพ์ผลงานทีส่อดคล้องและเหมาะสม  

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

 1.  นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์  
ภายหลังการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์แล้ว ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.  ต้องเสนอและสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์  โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำในบัณฑิต
วิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 3.  ต้องส่งรายงานดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด  
 4.  คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 
ทันสมัย และความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการตามมาตรฐานระดับปริญญาเอกของคณะเกษตรศาสตร์  
 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 
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PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎี
นิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุไม่เกิน 3 คุณลักษณะ) 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางกีฏวิทยา   
ใน ระดั บสู ง  สามารถป ระยุ กต์ ใช้ องค์ ค วามรู้นั้ น    
วางแผนและดำเนินการวิจัยทางกีฏวิทยาเพื่อเป็นนักวิจยั
รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

มีการเรียนรู้การวางแผนการวิจัย กระบวนการวิจัย และ
การเขียนบทความทางกีฏวิทยาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

 
2 . มีความสามารถที่ จะเรียนรู้ ได้ ด้ วยตน เองด้ วย    
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกระตุ้นให้นักศึกษาหาความรู้ภาษาอังกฤษ 
เพิ่ ม เติ ม  เพื่ อ ใช้ เท ค โน โลยี ส ารสน เทศ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีคุณธรรม/จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้จัก
สิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ความเคารพในสิทธิและ
หน้าที่ของผู้อ่ืน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันใน
สงัคมอย่างสันติสุข 

กระตุ้นให้นักศึกษาได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง  มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนเมื่อมีการ       
ทำงานเป็นกลุ่ม  
 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 1 บัณ ฑิ ตมี ความรู้และความ
เข้ า ใจ ใน เนื้ อ ห าแ ล ะ ห ลั ก ก า รที่
ศึกษาวิจัยอย่างถ่องแท้ โดยสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือทาง
วิชาชีพด้านกีฏวิทยาได้อย่างลึกซึ้งและ
เป็นสากล(TQF 2.1,2.2,2.3) 

1. กำหนดให้คิดและพัฒนาหัวข้อ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์จากสถานการณ์
จริงหรือจากความต้องการของชุมชน 
2. กำหนดให้รายงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัยและอภิปรายเป็นประจำ 

1. ประเมินจากผลจากรายงาน
ความก้าวหน้าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. ประเมินความรู้ของดุษฎีบัณฑิต
โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้
ดุษฎีบัณฑิต 

PLO 2 บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาใน
การคิ ดและค้นหาข้อ เท็ จจริ งใหม่  
วางแผน  ดำเนินการโครงการวิจัย 
สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทาง
วิชาการหรือทางวิชาชีพด้านกีฏวิทยา
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี
และปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์และเป็น
ระบบ (TQF 3.1,3.2,3.3) 

1. ก ำ ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้ าของงานวิจัยอย่าง
สม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบรายงานและ
การอภิปราย 
2. มอบหมายงานให้สืบค้นงานที่
เกี่ยวข้องแล้วอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 

1. ประเมินรายงานความก้าวหน้า 
และผลการวิจัยดุษฎีนิพนธ์               
2. ประเมินจากงานที่มอบหมายให้
สืบค้นงานที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
แล้วอภปิรายแสดงความคิดเห็น 

PLO 3 บัณ ฑิ ตมี ทั กษะในการคั ด
ก ร อ งแ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง
ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ เพื่ อ ใช้ ใน
การศึกษาวิจัย สามารถสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

1. ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและ
การสืบค้น เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 
2. มอบหมายให้นำเสนอผลงานวิจัย

1. ประเมินจากผลงานรายงาน
ความก้าวหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการ
วิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอ
รายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกีฏ
วิทยา รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล (TQF 5.1,5.2,5.3) 

ในการสัมมนา  
3. การจัด ให้ เข้ าร่วมการประชุม
วิชาการต่างๆ 

2. ประเมินจากผลงานวิจัย 
3. ประเมินจากการให้คะแนนของ
คณ าจารย์ที่ เข้ าร่วมรับฟั งการ
สัมมนา 
 

PLO 4 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมไปถึง
สิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ ดี  สามารถพัฒนา
ตน เอ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน การ
ปฏิบัติงานในระดับสูง มีภาวะความ
เป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรม (TQF 1.1,1.2,1.3, 2.4, 
4.1, 4.2, 4.3) 

1. ก ำ ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้ าของงานวิจัยอย่าง
สม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบรายงานและ
การอภิปราย 
2. มอบหมายงานให้สืบค้นงานที่
เกี่ยวข้องแล้วอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 
3. มอบหมายให้นำเสนอผลงานวิจัย
ในการสัมมนา 

1. ประเมินและวิเคราะห์ผลการ
นำเสนอรายงานความก้าวหน้า และ
การ อ้ า ง อิ ง เอ กส ารที่ ได้ น ำม า
ประกอบการทำรายงานอย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม 
2. ประเมินจากผลการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา 
(Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
PLO 1 บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการที่ศึกษาวิจัยอย่างถ่องแท้ โดยสามารถ

พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพด้านกีฏวิทยา
ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นสากล 

PLO 2 บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ วางแผน ดำเนินการ
โครงการวิจัย สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางวิชาการหรือทางวิชาชีพด้านกีฏวิทยาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 

PLO 3 บัณฑิตมีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในการศึกษา
วิจัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ สามารถ
นำเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกีฏวิทยา 
รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

PLO 4 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมไปถึงสิ่งที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในระดับสูง มีภาวะความเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

 
 

กระบวนวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3  PLO 4 
2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 2.4 4.1 4.2 4.3 

357898 ดุษฎีนิพนธ์  
           Dissertation 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา    
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1)  สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
(1.2)  สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ 
       วิชาชีพ 
(1.3)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 
       ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.4)  มีภาวะความเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาที่ศึกษาวิจัย 
(2.2) มีความเข้าใจในหลักการและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง

ลึกซึ้ง   
(2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล   
(2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี 
 ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมี 
       วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์   
(3.3) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วย 
 ตนเอง 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
(4.2) สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
(4.3) มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและ 
 กลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือใช้ในการศึกษา 
       ค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ

และวิชาชีพ 
(5.3) สามารถนำเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ 

หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม     

1) สามารถรเิริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการทบทวนและแก้ไข    ✓ 
2) สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

   ✓ 

3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

   ✓ 

4) มีภาวะความเป็นผู้นำในการส่งเสรมิให้มีการประพฤติปฏิบัตติามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

   ✓ 

2. ด้านความรู้     
 1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาท่ีศึกษาวิจัย ✓    
 2) มีความเข้าใจในหลักการและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรือวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง   

✓    

 3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
อย่างเป็นสากล   

✓    

4)  ตระหนักในระเบยีบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดบัชาติและ 
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 

   ✓ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา     
 1) มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 ✓   

 2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์   

 ✓   

 3) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

 ✓   

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     
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 1) มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี    ✓ 
 2) สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง    ✓ 
 3) มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในการดำเนนิงานของ
ตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

   ✓ 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 1) มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิต ิเพื่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

  ✓  

 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุม่บุคคลต่าง ๆ ทั้ง
ในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

  ✓  

 3) สามารถนำเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวชิาชีพ 
รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการคน้คว้าท่ีสำคัญ 

  ✓  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรลำดับขั้นและค่าลำดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา 
โดยแบ่งการกำหนดอักษรลำดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรลำดับขั้นที่มีค่าลำดับขั้น  อักษรลำดับขั้นที่ไม่มีค่า
ลำดับขัน้  และอักษรลำดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรลำดับขั้น ให้กำหนด ดังนี้ 
   อักษรลำดับขั้น     ความหมาย   ค่าลำดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent)      4.00 
    B+ ดีมาก  (very good)      3.50 
    B ดี  (good)       3.00 
    C+ ดีพอใช้  (fairly good)      2.50 
    C พอใช้  (fair)       2.00 
    D+ อ่อน  (poor)       1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)      1.00 
    F ตก  (failed)       0.00 
 
 1.2 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนด  ดังนี้ 
  อักษรลำดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้กำหนด ดังนี้ 
  อักษรลำดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ                 
  กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลำดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา  
ก.กฏ. 898 (357898)  ดุษฎีนิพนธ์ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ทำการทวนสอบในแต่

ละปีการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทำดุษฎีนิพนธ์ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการทวนสอบในการกำหนดกลไกและ
กระบวนการ และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รวมถึง
การประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชากีฏวิทยา หรือ
ของคณะเกษตรศาสตร์  เพ่ือดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา เน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อของปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนำผลที่
ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอน โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

(1)   ประเมินจากบัณฑิตที่จบ สภาวะการได้งานทำของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้งานตรงตาม
สาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้องและระยะเวลาในการหางาน โดยทำการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่
ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา  

(2)   ตำแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
(3)   ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสู ตร ที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการเปิดหลักสูตรใหม่
ให้มีประสิทธิภาพ 

(4)   ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มี
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวัง หรือต้องการจากหลักสูตรในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

(5)   ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรเข้าทำงาน หรือ
ศึกษาต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

(6)   ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา ภาคเกษตร และสังคมใน
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

(7) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
 -   จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่  
 -   จำนวนสิทธิบัตร 
 -   จำนวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 -   จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  หลักสูตร แบบ 1.1 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 

การนำเสนอผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
5. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ 

- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมี
ชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• อาจารย์ประจำหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 

 
  

2.  บัณฑิต 
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

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

• การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา  
 

หลักสูตร แบบ 1.1   
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับ

ให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล 
ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่อง  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชา การ 
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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3.  นักศึกษา  
• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ดำเนินงาน 

• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย ์ 

• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
• มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

• มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำ
ปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
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• มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่ หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

 



39 
 

 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    แบบ 1.1  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
อยา่งน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน  
หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื                           
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับคำแนะนำ                          
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

   x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 11 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) (ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี) 7 8 9 10 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ท่ี 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่

น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 
ให้เหมาะสม โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
   วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 

ให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 
 และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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10. วียะวัฒน์ ใจตรง เดชา วิวัฒน์วทิยา ปิยะวรรณ สุทธิประพนัธ์ วัฒนชัย ตาเสน. 2561. การทบทวนเก่ียวกับมดสกุล
ย่อยมดหนามเคียว (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) ในประเทศไทย.วารสารวนศาสตร์ 37 
(1) : 1-15. 

11. พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทรบ์าง. 2560. ประสิทธิภาพของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการกำจดัมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่
มอดหนวดยาว. วารสารเกษตร 33(3): 377-385. 

12. Yuka Onishi ปิยะวรรณ สุทธปิระพันธ์ จิราพร กุลสาริน วยีะวฒัน์ ใจตรง และ Fuminori Ito. 2560. ปฏิสัมพันธ์เชิง
พฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจังหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย. วารสารเกษตร 33(1): 1-8. 
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2) รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน  (H-Index ........0..........) 

1. งานวิจัย   
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาต ิ
1 Aupanun, S., J. Kulsarin, W. Jaitrong and F. Ito. 2018. Colony composition and nesting habits of six 

species of Aphaenogaster in Thailand (Hymenoptera; Formicidae). ASIAN MYRMECOLOGY 
Vol. 10, e010003, 1-8. 

 ระดับชาต ิ
2. อรอนงค์ พึ่งเขียว วีระเทพ พงษ์ประเสริฐ จิราพร กุลสาริน และเยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. ชนิดและการ

เปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงวันทองสกุล Bactrocera ที่ทำลายผลพริกบางพนัธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก. 
วารสารเกษตร 37(1) 65-74. 

3. สุขนิชชา รักแจ้ง วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ปาณิสรา เทพกุศล เยาวลักษณ์ จนัทร์บาง และ จิราพร  
กุลสาริน. 2563. การพัฒนาตำรบัชีวภัณฑ์หัวเชื้อ Metarhizium anisopliae (มน 048) ควบคุมเพลี้ย 
กระโดดสีนำ้ตาล. วารสารเกษตร 36 (3):397-407. 

4. ศศิประภา พฒุกำพร้า วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ เยาวลักษณ์ จนัทร์บาง และจิราพร กุลสาริน. 2563. ผล
ของวิธีการปลูกข้าวต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีและเพลี้ยจักจัน่ในนาข้าวชลประทานในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง. วารสารเกษตร 36 (3): 333-343. 

5. โสภิณ คำแสนศรี จิราพร กุลสาริน ไสวบูรณพานิชพนัธุ์ ธัญญา ทะพิงค์แก และ สิริญา คัมภิโร. 2562. ผลของการใช้
แมลงกินได้เปน็ส่วนผสมในอาหาร SDB (Sabouraud Dextrose Broth) และวัสดุเพาะต่อการเจริญเติบโต
ของเห็ดถัง่เฉ้าสีทอง Cordyceps militaris (L.) Link. วารสารเกษตร 35(3): 365-374.  

6. ฐิติณิชา ไชยชนะ จิราพร กุลสาริน ปิยะวรรณ สทุธิประพนัธ์ ไสวบูรณพานิชพนัธุ์ และ ธัญญา ทะพิงค์แก.  
2562. การปรับปรุงสายพนัธุ์เชือ้รา Cordyceps tenuipes (Peck) เพื่อการผลิตเห็ดถั่งเฉ้าหิมะบนดักแด้
ไหม. วารสารเกษตร 35(3): 355-364. 

7. ทักษพร สมมิตร จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ์ สมนึก บุญเกิด กนกวรรณ คำยอดใจ และ กฤษณะ เรืองฤทธิ์. 
2562. การเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงนางพญา Tetragonula laeviceps (Smith) Species Complex ในสภาพ
กึ่งธรรมชาติ. วารสารเกษตร 35(3): 343-353. 

8. สมฤทัย ใจเย็น จิราพร กุลสารนิ ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ กนกวรรณ คำยอดใจ. 2561. ผลของรูปแบบรังไม้
ประกอบต่อการจัดวางถ้วยอาหารของชันโรง Tetragonula laeviceps Species Complex. วารสาร
เกษตร 34 (2): 215-226. 

9. นวลศิริ สีบญุมี วีรเทพ พงษป์ระเสริฐ ไสว บูรณพานิชพนัธุ์ ปภพ สินชยกุล และ จิราพร กุลสาริน. 2561. 
ประสิทธิภาพสารบางชนิดในการเก็บรักษาเชื้อรา Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 เพื่อควบคุม
เพลี้ยกระโดดสนี้ำตาล. วารสารเกษตร 34(2): 227-234 

10.  ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2560. ประสิทธิภาพเศษใบและกา้นใบยาสบูในการ
ควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร 33(3): 367-376. 

11. Yuka Onishi ปิยะวรรณ สุทธปิระพันธ์ จิราพร กุลสาริน วยีะวฒัน์ ใจตรง และ Fuminori Ito. 2560. ปฏิสัมพันธ์เชิง
พฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจังหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย. วารสารเกษตร 33(1): 1-8. 

 
 
 
 



45 
 

 

3) ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทรบ์าง  (H-Index ......8............) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาต ิ
1.  Wuttiwong, K., Ngampongsai, A., Chanbang, Y. 2019. Toxicity property of clove oil (Syzygium   

aromaticum L.) and rice grain protection against Rhyzopertha Dominica (Fabricius) and 
Sitophilus zeamais Motschulsky.International Journal of Agricultural Technology, 15 (1), 
171-182. 

2. Wangspa, W., S. Vearasilp and Y. Chanbang. 2018. Effects of radio frequency heating and storage 
time on physical and chemical properties of rough rice cv. Khao Dawk Mali 105. CMU J. 
Nat. Sci.  17(2): 97-107. 

3. Ingkachotivanich, P., Chanbang, Y., Chuttong, B., Page, P., Sommano, S. 2017. Phytochemical 
composition and larvicidal activity of Litsea glutinosa crude leaf extract against the virus-
transmitting mosquito, Aedes aegypti (L.). Medicinal Plants, 9 (2), pp. 88-94. 

 ระดับชาต ิ
4. กฤตพจน์ นันตะกูล ณัฏฐวฒัณ์ หมื่นมาณี และเยาวลักษณ์ จนัทร์บาง. 2564. การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุม

เหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ. วารสารแก่นเกษตร 49 (1): 119-129. 
5. อรอนงค์ พึ่งเขียว วีระเทพ พงษ์ประเสริฐ จิราพร กุลสาริน และเยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2564. ชนิดและการ

เปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงวันทองสกุล Bactrocera ที่ทำลายผลพริกบางพนัธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก. 
วารสารเกษตร 37(1) 65-74. 

6.  สุขนิชชา รักแจ้ง วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ปาณิสรา เทพกุศล เยาวลักษณ์ จนัทร์บาง และ จิราพร  
กุลสาริน. 2563. การพัฒนาตำรบัชีวภัณฑ์หัวเชื้อ Metarhizium anisopliae (มน 048) ควบคุมเพลี้ย 
กระโดดสีนำ้ตาล. วารสารเกษตร 36 (3):397-407. 

7. ศศิประภา พุฒกำพร้า วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ เยาวลักษณ์ จนัทร์บาง และจิราพร กุลสาริน. 2563. ผล
ของวิธีการปลูกข้าวต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีและเพลี้ยจักจัน่ในนาข้าวชลประทานในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง. วารสารเกษตร 36 (3): 333-343. 

8. พงศ์ศาสตร์ นาพรม รุจ ศิริสัญลกัษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2562. ความรู้และการปฏบิัติ
ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศตัรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. 
วารสารเกษตร 35(1): 159-168. 

9. ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว วบิูลย์ ช่างเรือ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ณฐัศักดิ์ กฤติกาเมษ และ ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี. 2561. 
อิทธิพลของความชืน้ กำลังไฟฟา้และระยะห่างระหว่างวัสดุกบัแผ่นอิเลคโทรดในการให้ความรอ้น
ข้าวเปลือกด้วยคลื่นวทิยุแบบตอ่เนื่อง.วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49 (4) (พิเศษ): 363-366. 

10. พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทรบ์าง. 2560. ประสิทธิภาพของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการกำจดัมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่
มอดหนวดยาว. วารสารเกษตร 33(3): 377-385. 

11. พีระยา คำดี เยาวลักษณ์ จนัทรบ์าง และ ไสว บูรณพานชิพันธุ์. 2560. การควบคุมหนอนเจาะลำต้นกาแฟ 
Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ในสภาพแปลงปลูก. วารสาร
เกษตร 33(1): 9-20. 

12. ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ จิราพร กุลสาริน. 2560. ประสิทธิภาพเศษใบและกา้นใบยาสบูในการ
ควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร 33(3): 367-376. 
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4) ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (H-Index .........6.......) 
1. งานวิจัย  
   ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาต ิ
1.  Gancarz, M., Hurd, J. P., Latoch, P., Polaszek, A., Michalska, M. J., Grochowalski, L., Strapagiel, D., 

Gnat, S., Załusk, D., Rusinek, R., Starosta, L.A., Krutmuang, P, Hernández, M. R., Pascual, H. 
M., and Ptaszynska, A. A. 2021. Dataset of the next-generation sequencing of variable 16S 
rRNA from bacteria and ITS2 regions from fungi and plants derived from honeybees kept 
under anthropogenic landscapes. Data in Brief. doi.org/10.1016/j.dib.2021.107019 

2. Norseeda, W., Liu, G., Teltathum, T., Supakankul, P., Sringarm, K., Naraballobh, W., Khamlor, T., 
Chomdej, S., Nganvongpanit, K., Krutmuang, P. and Mekchay, S. 2021. Association of IL-4 
and IL-4R Polymorphisms with Litter Size Traits in Pigs. Animal, 11, 1154. 
doi.org/10.3390/ani11041154 

3. Norseeda, W., Liu, G., Teltathum, T., Sringarm, K., Naraballobh, W., Khamlor, T., Krutmuang, P. and 
Mekchay, S. 2021. Effect of porcine IL-6 polymorphism on litter size traits in commercial pig 
breeds. Veterinary Integrative Sciences; 19(2): 237-246. 

4. Chairat, K., Withee, P., Maneepitaksanti, W., Krutmuang, P., Chairin, T., To-anun, C. 2021. 
Morphological study of nematode on Norfolk Island Pine (Araucaria heterophylla) reveal 
close relatedness with Deladenus uteropinusus and is the first record in Chiang Mai, 
Thailand. Plant Pathology & Quarantine, 11(1), 1–8, Doi 10.5943/ppq/11/1/1 

5. Ptaszynska, A. A., Latoch, P., Hurd, J. P., Polaszek, A., Michalska-Madej, J., Grochowalski, L., 
Strapagiel, D., Gnat, S., Gancarz, Z., M., Rusinek, R., Krutmuang, P., Hernández, M. R., 
Pascual, H. M. and A. L. Starosta. 2021. Amplicon Sequencing of Variable 16S rRNA from 
Bacteria and ITS2 Regions from Fungi and Plants, Reveals Honeybee Susceptibility to 
Diseases Results from Their Forage Availability under Anthropogenic Landscapes. 
Pathogens, 10, 381. 

6. Oftadeh, M., Sendi, J. J., Ebadollahi, A., Setzer, W. N. and Krutmuang, P. 2021. Mulberry Protection 
through Flowering-Stage Essential Oil of Artemisia annua against the Lesser Mulberry 
Pyralid, Glyphodes pyloalis Walker. Foods, 10(2), 210. 

7. Raeyat, Z., Razmjou, J., Naseri, B., Ebadollahi, A. and Krutmuang, P. 2021. Evaluation of the 
Susceptibility of Some Eggplant Cultivars to Green Peach Aphid, Myzus persicae (Sulzer) 
(Hemiptera: Aphididae). Agriculture, 11(1), 31. 

8. Ramasamy, V., Sengodan, K., Ganesan, R., Prakash, P., Senthil-Nathan, S., Umavathi, S., Krutmuang, 
P. and Vasantha-Srinivasan, P. 2021. Chemical characterization of billy goat weed extracts 
Ageratum conyzoides (Asteraceae) and their mosquitocidal activity against three blood-
sucking pests and their non-toxicity against aquatic predators. Environmental Science and 
Pollution Research.   

9. Tippayadara, N., Dawood, M. A. O., Krutmuang, P., Hoseinifar, S. H., Doan, H. V. and Paolucci, M. 
2021. Replacement of fish meal by black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal: effects 
on growth, haematology, and skin mucus immunity of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus. 
Animals, 11(1), 193 
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10. Vasantha-Srinivasan, P., Sengodan, K., Ganesan, R., Senthil-Nathan, S., Krutmuang, P., 
Chellappandian, M., Radhakrishnan, N., Ponsankar, A., Karthick, K. and Nelofer, A.-R. 2021. 
The efficacy of methanolic extract of Swietenia mahagoni Jacq. (Meliaceae) and a 
commercial insecticide against laboratory and field strains of Aedes aegypti (Linn.) and 
their impact on its predator Toxorhnchites splendens. Biocatalysis and Agricultural 
Biotechnology, 31, 101915. 

11. Sengodan, K., P. Vasantha-Srinivasan, R. Ganesan, V. Ramasamy, S. Senthil-Nathan, H. F. Khater, N. 
Radhakrishnan, K. Amala, T.J. Kim, M. A. El-Sheikh and P. Krutmuang. 2020. Target Activity of 
Isaria tenuipes (Hypocreales: Clavicipitaceae) Fungal Strains against Dengue Vector Aedes 
aegypti (Linn.) and Its Non-Target Activity Against Aquatic Predators. J Fungi 6(4):196. 

12. Rajula Julius, Rahman Afroja, Krutmuang Patcharin. 2020. Entomopathogenic fungi in Southeast Asia 
and Africa and their possible adoption in biological control. 151. 

13. Sengodan Karthi, Karthic Uthirarajan, Vinothkumar Manohar, Manigandan Venkatesan, Kamaraj 
Chinnaperumal, Prabhakaran Vasantha-Srinivasan and Patcharin Krutmuang. 2020. 
Larvicidal, enzyme inhibition and repellent activity of red mangrove Rhizophora mucronata 
(Lam.) leaf extracts and their biomolecules against three medically challenging arthropod 
vectors. Molecules, doi: 10.3390/molecules25173844. 

14. Karthi, S., Panneerselvam, B., Senthil-Nathan, S., Vasantha-Srinivasan, P., Shivakumar, M.S. and 
Krutmuang, P., 2020. Functional identification and characterization of midgut microbial flora 
derived from lepidopteran larvae Spodoptera litura Fab. Biocatalysis and Agricultural 
Biotechnology, p.101758. 

15. Amala, K., Ganesan, R., Karthi, S., Senthil-Nathan, S., Chellappandian, M., Krutmunag, P., 
Radhakrishnan, N., Mohammad, F., Ponsankar, A. and Vasantha-Srinivasan, P., 2020. Larval 
and gut enzyme toxicity of n-hexane extract Epaltes pygmaea DC. against the arthropod 
vectors and its non-toxicity against aquatic predator. Toxin Reviews, pp.1-11. 

16. Yogarajalakshmi, P., Poonguzhali, T.V., Ganesan, R., Karthi, S., Senthil-Nathan, S., Krutmuang, P., 
Radhakrishnan, N., Mohammad, F., Kim, T.J. and Vasantha-Srinivasan, P., 2020. Toxicological 
screening of marine red algae Champia parvula (C. Agardh) against the dengue mosquito 
vector Aedes aegypti (Linn.) and its non-toxicity against three beneficial aquatic predators. 
Aquatic Toxicology, p.105474 

17. Sengodan Karthi, Manohar Vinothkumar, Uthirarajan Karthic, Venkatesan Manigandan, 
Ramachandran Saravanan, Prabhakaran Vasantha-Srinivasan, Chinnaperumal Kamaraj, 
Muthugounder S. Shivakumar, Surajit De Mandal, Arumugam Velusamy, Patcharin 
Krutmuang, Sengottayan Senthil-Nathan. 2020. Biological effects of Avicennia marina 
(Forssk.) vierh. Extracts on physiological, biochemical, and antimicrobial activities against 
three challenging mosquito vectors and microbial pathogens. Environmental Science and 
Pollution Research. doi.org/10.1007/s11356-020-08055-1 
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   นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิ
31.  Phatcharaporn Sankaew, Kanjana Khaeso, Yong-Cheng Dong, Chang-Ying Niu, Patcharin Krutmuang. 
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2.   หนังสือ 
32. จริยา วิสิทธิ์พานชิ อิทธิสนุทร นันทกิจ ดนัย บุญยเกียรติ เยาวลักษณ์ จันทรบ์าง พชัรินทร์ ครฑุเมือง, 

ชูชาติ สันธทรัพย์ รัชดาวรรณ ชวีังกูร อัญชัน ชมพูพวง สุมาลี เม่นสิน และปรานอม คำอ้าย. 2560. คู่มือ
การผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน. สำนักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั. 270 หน้า. 

  
 

5) อาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา (H-Index ........2..........) 
1. งานวิจัย  
   ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาต ิ
1.  Attasopa K., Ferrari R. R, Chantawannakul P. and Bänziger H. 2021. Morphological description, DNA 

barcodes and phylogenetic placement of a new mite species: Dinogamasus saengdaoae 
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 ระดับชาต ิ
5.  จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ กรวัฒน์ อรรถโสภา ปิยะวรรณ สทุธิประพันธ์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ กุลชา ชยรพ 
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6) อาจารย์ ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง (H-Index ........6..........) 
1. งานวิจัย  
   ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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compositions influence stingless bee communities and pollination networks in tropical 
mixed fruit orchards, Thailand. Diversity, 12(12), 482. 
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   นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิ
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Putrajaya, Malaysia: 16-18 May 2017. 
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2. หนังสือ 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
แบบ 1.1 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
หลักสูตร  แบบ 1.1   สำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หลักสูตร แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกิต จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกิต  
ก. ปริญญานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต ก. ปริญญานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต  
     357898  ดุษฎีนิพนธ ์ 48 หน่วยกิต           357898  ดุษฎีนิพนธ ์ 48 หน่วยกิต  
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย  ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย   
(1) การจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดย
ใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 
4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

(1) นักศึกษานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนา  
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนกัศึกษาจะต้อง 
เข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

- เพื่อให้นกัศึกษามีประสบการณ์
ในการนำเสนอผลงานมากขึ้น 

(2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือสว่นหนึ่งของดุษฎีนิพนธ ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อย 2 เร่ือง โดยเป็นระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of 
Science และระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือเป็นการจดสิทธบิัตร และมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชือ่แรกอย่างน้อย 1 เร่ือง       

 (2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ
รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เร่ือง โดย 1 เร่ือง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล 
ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 
1 เร่ือง 

- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
พ.ศ.2550 และเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    
 (3) เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

  
- เพิ่มข้อ (3) เพื่อให้นกัศึกษามี
ประสบการณ์ในการนำเสนอ
ผลงานมากขึ้น  

    (3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุก
ภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา      

(4) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวม
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
ค.กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
    1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลยั ภาษาตา่งประเทศ 
    2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์

ของนักศึกษาปริญญาเอก 

  
              เหมือนเดิม 

 

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
   1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อประเมิน
ความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
   2. นกัศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยตอ้งยื่นคำร้องขอสอบ
ใหม่   การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ
สอบครั้งแรก หรือตามความเห็นของคณะกรรมการ 
   3. นกัศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพจิารณาให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทได ้

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพือ่ประเมินความพร้อมและความสามารถ                                    
เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำรอ้งขอสอบใหม่ การ
สอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบคร้ังแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเปน็นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 
เพื่อให้สอดคลอ้งกับขอ้บังคับ  
ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่  
 พ.ศ. 2550 และเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   

59 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 แบบ 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ปีที่ 1 ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

 
0 
 

  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
Register for university services 

 

  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

 

  สอบวัดคณุสมบตั ิ    สอบวัดคณุสมบตั ิ
Qualifying Examination 

 

  เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์    เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
Present thesis proposal 

 

      เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
Attend seminar 

 

รวม 0 รวม - 
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

357898 ก.กฏ. 898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 357898 ก.กฏ. 898 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

12 

  จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน    นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Research progress presentation in 
seminar 

 

รวม 12 รวม 12 
ปีที่ 2 ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
357898 ก.กฏ. 898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 357898 ก.กฏ. 898 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
  จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน    นำเสนอผลงานในการสัมมนา 

Research progress presentation in 
seminar 

 

รวม 12 รวม 12 
ภาคการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

357898 ก.กฏ. 898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 357898 ก.กฏ. 898 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

21  

  จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน    นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Research progress presentation in 
seminar 

 

รวม 12 รวม 12 
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60 
 

 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ปีที่ 3 ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
357898 ก.กฏ.898 ดุษฎีนิพนธ์ 

 
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน 

12 357898 ก.กฏ.898 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Research progress presentation in 
seminar 

12 

รวม 12 รวม 12 
    

ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย    ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

Register for university services 
 

  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา    เข้าร่วมกิจกรรสัมมนา 
Attend seminar 

 

  สอบดุษฎีนิพนธ์    สอบปริญญานิพนธ ์
Dissertatioin defense 

 

รวม  รวม - 
      

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
 

 
 



81 
 

 

 
 
 



82 
 

 

 
 
 
 
 
 



83 
 

 

8.  ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา  
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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