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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

(หลักสูตรสหสาขาวิชา) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑติวิทยาลัย 

                                   คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

(หลักสูตรสหสาขาวิชา) 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology  

 (Interdisciplinary Program) 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 

  : ชื่อย่อ    ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Postharvest Technology) 

  : ชื่อย่อ    Ph.D. (Postharvest Technology) 

 

3. วิชาเอก  -ไม่ม-ี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตร  แบบ 1.1 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

หลักสูตร แบบ 1.2  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตร  แบบ 1. 1  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป ีและใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปี

การศกึษา  
 

 หลักสูตร แบบ 1. 2  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7 ปี

การศกึษา  
 

 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษใช้ในการสัมมนา และการท าวิทยานิพนธ์ 
 

 5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

               (หลักสูตรสหสาขาวิชา บริหารจัดการโดยคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์                  

               คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี 

               หลังการเก็บเกี่ยว และบัณฑิตวิทยาลัย) 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา 2558 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 อาจารย์ ครู นักวิจัยในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น 

 นักวิชาการ และพนักงาน ในหนว่ยงานหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีหลังการ   

เก็บเกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชน  

 เจ้าของธุรกิจ ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และงานในสาขาที่

เกี่ยวข้อง 

 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา, สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ

การศกึษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ผศ.ดร. จ านงค์ อุทัยบุตร Ph.D. 

 
วท.ม. 

 

วท.บ. 

Agricultural Science, 

University of Tsukuba, Japan 

เกษตรศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เกษตรศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1991 

 
2527 

 

2524 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา, สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ

การศกึษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ผศ.ดร.กานดา  หวังชัย Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Pomology, Postharvest, University 

of Tsukuba, Japan 

พืชสวน,  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พืชสวน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2001 

 

2535 

 

2531 

 

อ.ดร.วิบูลย์   ช่างเรือ Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

Bioresource Engineering, McGill 

University, Canada 

วิศวกรรมเกษตร, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เกษตรศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2006 

 

2542 

 

2531 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร คือความต่อเนื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 

2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงการ

พัฒนาจากการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศตามหลัก

วิทยาศาสตร์ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ 

อันเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง น ามาปฏิบัติได้ผล

จรงิตามความเหมาะสมของแต่ละภาคส่วน  

 ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้คือการสร้างคนที่มีความสามารถที่จะ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยรวม เข้าใจบทบาทและสถานะประเทศไทย อีกทั้งยังรู้เท่า

ทันต่อเทคโนโลยีสมัยที่จะรังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เมื่อได้บุคลากรที่มีความพร้อมแล้วก็

จะได้สร้างวิทยาการและเทคโนโลยีใหส้อดคล้องตอ่บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก  
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยมีรากฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาคการเกษตร ถึงแม้ในปัจจุบัน

ภาคอุตสาหกรรม และบริการจะมีการเจริญเติบโตอย่างมาก จนท าให้ภาคการเกษตรมีบทบาทเพียง

ร้อยละ 10 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีจ านวนประชากรเกี่ยวข้องอยู่

มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรในประเทศ ความอ่อนแอของภาคการเกษตร จะส่งผลโดยตรงถึง

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยตรง ซึ่งถิ่นที่อยู่ของประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรเหล่านีเ้ป็น

แหล่งรากฐานของประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความอ่อนแอในภาค

การเกษตรจะส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมโดยตรง  

 

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 งานทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จะช่วยรักษาความมีคุณค่าของผลผลิต

การเกษตร ความสามารถในการเก็บรักษาที่นานขึ้น และได้มาตรฐานมากขึ้น จะช่วยเพิ่มโอกาสทาง

การตลาด ทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น ประกอบกับในสังคมสมัยใหม่มีประชากรที่ค านึงถึง

คุณภาพของอาหารที่นอกเหนือจากปริมาณแค่พออิ่ม ท าให้เกิดมาตรฐานของสินค้าเกษตรที่มีความ

เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน ามาซึ่งคุณภาพที่ดขีองสินค้าเกษตรก็มีความเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา การติดตามในประเด็นเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในด้าน

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมศีาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะการเกษตรเท่านั้น  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นหลักสูตรบูรณา

การ ที่น าองค์ความรู้และบุคลากรจากทางด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันท างาน โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ความรู้ใน

สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ ให้ทันสมัยต่อข่าวสารและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่าง

รวดเร็วในโลกปัจจุบัน น าไปสู่การแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกในงานด้านการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยวของผลผลิตเกษตร ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม

และจริยธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับการเกษตรอย่างยั่งยืน สามารถรับใช้สังคมทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและประเทศ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับสากล 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

ยึดหลักเกณฑ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังตอ่ไปนี ้
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1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทาง

วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาส

ทางการศึกษา ความมเีสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมคีุณธรรม 

2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ ่งเน้นการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการ

และสหวิทยาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล  

3. น าความเช่ียวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมตามความต้องการของชุมชน  

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน  

5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ

ภูมภิาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   

 13.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น         

-ไม่ม-ี 

 

13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน 

-ไม่ม-ี 

 

13.3 การบรหิารจัดการ   

-ไม่ม-ี 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) 

เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการในรูปแบบสหสาขาวิชา ประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบางส่วนของอุตสาหกรรมเกษตร จึง เน้นให้มีการวิเคราะห์

ปัญหา ด าเนินการวิจัยช้ันสูง พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันหรือลด

ความเสียหาย หรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม

จรยิธรรมในวิชาชีพ 

     

1.2 วัตถุประสงค:์ เพื่อผลิตดุษฎบีัณฑติที่ 

1. มีความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และวิจัยอย่างลุ่มลึก มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์สามารถประยุกต์ใชค้วามรูเ้พื่อแก้ปัญหาในด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม 

3. สามารถสร้างองค์ความรู้ และน าผลงานวิจัยค้นคว้าไปเผยแพร่ โดยการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการพัฒนาความรู้

ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐานสากล 

  

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

เอกที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

 ร้อยละความพึงพอใจของดุษฎี

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 

    ระบบทวิภาค  ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       

   ไม่มภีาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 -ไม่ม-ี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี 

 ในเวลาราชการ 

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

ระบบทวิภาค 

 ในเวลาราชการ 

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

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 ในเวลาราชการ 

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

2.2 คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี

การศึกษา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ า

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว ดังน้ี 

หลักสูตร แบบ 1.1 (ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาโท) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง การรับเข้าศึกษาต่อในแตล่ะปีการศึกษา 
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2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ

รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการในสาขาวิชา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีผลการเรียนดีโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 และผ่านการท า

วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท 

3. คุณสมบัติอื่นๆขึน้อยู่กับดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตร แบบ 1.2 (ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาตรี) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง การรับเข้าศึกษาต่อในแตล่ะปีการศึกษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาที่ได้รับการรับรอง

จากส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการในสาขาวิชาเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยวเห็นชอบ หรอืเป็นผู้ที่มผีลการเรียนดีโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

3. คุณสมบัติอื่นๆขึน้อยู่กับดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   

  อื่นๆ ขาดความรูด้้านการวิจัย 

  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พืน้ฐานก่อนการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหนา้ที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ใหค้ าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้กี่ยวกับการท าวิจัย 

 อื่นๆ จัดสอนเสริมความรูด้้านภาษาต่างประเทศ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           

แบบ 1.1 5  5  5  5  5  

แบบ 1.2 5  5  5  5  5  

จ านวนนักศกึษา ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา           

แบบ 1.1      5  5  5 

แบบ 1.2        5  5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน   

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี ข้างหน้า โดยจ าแนกรายละเอียดตาม

หัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

  

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณเงิน

รายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณเงิน

รายได ้
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณเงิน

รายได ้
การเรียนการสอน 7,991,390 16,581,300 8,790,529 18,239,430 9,230,056 19,151,402 

วิจัย - 1,739,700 - 1,913,670 - 2,009,354 

บรกิารวิชาการแก่สงัคม - 749,000 - 829,900 - 871,395 

การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 
- 283,600 - 311,960 - 327,558 

สนับสนุนวิชาการ - - - - - - 

บรหิารมหาวิทยาลัย 5,364,920 17,030,300 5,901,412 18,733,330 6,196,487 19,669,997 

รวม 13,356,310 36,383,900 14,691,941 40,022,290 15,426,539 42,089,706 

รวมท้ังสิ้น 49,740,210 54,714,231 57,516,245 

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวส าหรับนักศกึษา 

ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิต เท่ากับ 100,000 บาท ต่อหัว ตลอดหลักสูตร 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ) แบบศกึษาด้วยตนเองจากบทความทางวิชาการเพื่อการวเิคราะห์ 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ

ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา   

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

   หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  48 หนว่ยกิต 

      หลักสูตรแบบ 1.2   จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  72 หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

   หลักสูตร  แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

          จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 

     ก. วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 

        902899  วิทยานิพนธ์                           48 หนว่ยกิต 

        ข.  กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

1.  มีการจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาเป็น

ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนา

ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) 

ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยผลงานที่เผยแพร่นั้น

ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่า 2  

เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรอืระดับชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาค

การศึกษา โดยผ่านการความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชา และรวบรวมส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

   1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -ไม่ม-ี 

 

 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ                  
1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ     

เพื่อมสีิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ

สอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้ 

จ. การสอบประมวลความรู้  

นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียน

มาแล้ว 4 ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวันและเวลา ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา

ประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครัง้ 

 

  หลักสูตร  แบบ 1.2   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

          จ านวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

         ก. วิทยานิพนธ์                     72 หน่วยกิต 

        902889  วิทยานิพนธ์                             72    หนว่ยกิต 
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        ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1) มีการจัดสัมมนา และน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา

เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และนักศึกษาต้องเข้าร่วม

สัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 

(peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดย

ผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม ( full paper) และมีชื่อนักศึกษา

เป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านการความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และรวบรวมส่งบัณฑติวิทยาลัยทุก

ภาคการศกึษา 
 

     ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -ไม่ม-ี 
 

          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ     เพื่อ

มีสทิธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบ

ครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้ 
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จ.  การสอบประมวลความรู้  

 นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียน

มาแล้ว 6 ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวันและเวลา ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา

ประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครัง้ 

 

 3.1.2.1 

 Type 1.1  : Student with Master’s Degree  

      Total credit    48 credits 

 A. Thesis  48 credits 

   902899 Thesis                            48   credits      

 B.  Academic activities 

1) A student has to organize and present a paper in a seminar on the topic related 

to his/ her thesis in English once every semester and students have to attend 

seminar every semester through the study period.  

2) The whole or part of a thesis must be published / accepted for publication in 

international journal or an academic media which are accepted in that program, 

or published an academic print material with peer review and approved by the 

Postharvest Technology Program Administrative Committee at least 2 papers in 

which the student is the first author and provide oral presentation at 

International or national conference at least 1 time. 

3) A student has to report thesis progress to the Graduate School every semester, 

for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 

 C.  Non-credit Courses 

            1.  Graduate School requirement  a foreign language  

            2.  Program requirement - none – 

 

 D. Qualifying Examination 

 1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability       

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

  regular semester. 

3) An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with 

the approval of the Posthavest Technology Graduate Program Administrative 

Committee. 

 

E. Comprehensive Examination 

 A student must submit a request to take a comprehensive examination after 4 

semesters and take the examination as set by the graduate committee. A student may 

take a re- examination once only. 

 

Type 1.2  :  Student with Bachelor’s Degree      

     Total  credit      72 credits                

 A. Thesis  72 credits 

    902899 Thesis   72  credits 

 

              B. Academic Activities 

1) A student has to organize and present a paper in a seminar on the topic related 

to his/her thesis in English once every semester and students have to attend 

seminar every semester through the study period. 

2) The whole or part of a thesis must be published / accepted for publication in 

international journal or an academic media which are accepted in that program, 

or published an academic print material with peer review and approved by the 

Postharvest Technology Program Administrative Committee at least 3 papers 

in which the student is the first author and provide oral presentation at 

International or national conference at least 1 time. 

3) A student has to report thesis progression to the Graduate School every 

semester, for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee. 
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  C.  Non-credit Courses 

       1. Graduate School requirement - a foreign language  

    2. Program requirement - None 

 

    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 a re- examination within the following 

 regular semester. 

  3) An unsuccessful examinee will be transferred to Master’ s Degree studies 

 with the approval of the Postharvest Technology Graduate Program 

Administrative Committee. 

 

E. Comprehensive Examination 

 A student must submit a request to take a comprehensive examination after 6 

semesters and take the examination as set by the graduate committee. A student may 

take a re- examination once only. 

 

3.1.3 กระบวนวิชา   

(1) หมวดวิชาบังคับ  

- 

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   

   - 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

- 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 

902899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                                      48 หนว่ยกิต 

(Thesis)    

902889 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                                      72 หนว่ยกิต 

(Thesis)  
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

 รหัสกระบวนวชิา  ประกอบด้วย  ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง  )บว.วท. 902   (ตามดว้ยเลข 3 หลัก มี

ความหมาย ดังนี ้

เลขหลักร้อย 7 และ 8 หมายถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา  

เลขหลักสบิ  หมายถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

เลขหลักหนว่ย  หมายถงึ อนุกรมของหมวดหมู่ของวชิา  
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

  3.1.4.1  แบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาโท 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

- 902899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้า

รว่มกิจกรรมสัมมนา 

- 

 สอบวัดคุณสมบัติ -          

 เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์ -    

 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่ม

กิจกรรมสัมมนา 

-    

 รวม -  รวม 12 
 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

902899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 902899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่ม

กิจกรรมสัมมนา 

      -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้า

รว่มกิจกรรมสัมมนา 

- 

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

902899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

- 

 สอบประมวลความรู้ -  สอบวิทยานิพนธ์ - 

 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่ม

กิจกรรมสัมมนา 

-  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้า

รว่มกิจกรรมสัมมนา 

- 

 รวม 12  รวม - 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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3.1.4.2  แบบ 1.2 ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาตรี 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

 - 902889  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้า

รว่มกิจกรรมสัมมนา 

     - 

 สอบวัดคุณสมบัติ -    

 เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์ -    

 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่ม

กิจกรรมสัมมนา 

-    

 รวม -  รวม 12 
 

ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

902889 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 902889 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่ม

กิจกรรมสัมมนา 

-  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้า

รว่มกิจกรรมสัมมนา 

      - 

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

902889 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 902889 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่ม

กิจกรรมสัมมนา 

      -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้า

รว่มกิจกรรมสัมมนา 

      - 

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

902889 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

- 

 สอบประมวลความรู้ -  สอบวิทยานิพนธ์       _ 

 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่ม

กิจกรรมสัมมนา 

-  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้า

รว่มกิจกรรมสัมมนา 

- 

 รวม 12  รวม - 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  

 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.จ านงค์ อุทัยบุตร 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527  

Ph.D. (Agrucultural Science), 

University of Tsukuba, Japan, 

1991 

18.7 32.5 18 10 40(16) 

2 ผศ. ดร. กานดา  หวังชัย 

 

วท.บ. (พชืสวน), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2531 

วท.ม. (พชืสวน), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 

Ph.D. (Pomology, Postharvest) 

University of Tsukuba, Japan, 

2001 
 

12.6 24.7 11 25 35(12) 

3 อ.ดร. วิบูลย ์ ชา่งเรือ 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ,

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 

วศ.ม. (วศิวกรรมเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 

Ph.D. (Bioresource Engineering), 

McGill University, Canada, 2006  

6 8 6 8 7(7) 

4 รศ. ดร  .ดนัย  บุณยเกียรติ   วท.บ. (เกียรตนิิยม อันดับหนึ่ง) 

(อารักขาพืช), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2519 

 

4 6 4 6 52(11) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

M.S. (Horticulture), Oregon State 

University, U.S.A., 1980 

Ph.D. (Horticulture), Oregon State, 

U.S.A., 1983 

5 ผศ.ดร. สงวนศักดิ์  

ธนาพรพูนพงษ์ 

  

บธ.บ. (การตลาด), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

Dr.sc.agr. (Agriculture Chemistry),                

Georg August University of 

Goettingen, Germany, 2004 

6 6 6 9 37(28) 

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.จ านงค์ อุทัยบุตร 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527  

Ph.D. (Agrucultural Science), 

University of Tsukuba, Japan, 

1991 

 

18.7 32.5 18 10 40(16) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

2 ผศ. ดร. กานดา  หวังชัย 

 

วท.บ ) .พชืสวน( , มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2531 

วท.ม ).พชืสวน( , มหาวทิยาลัยเกษตร 

ศาสตร์, 2535 

Ph.D. (Pomology, Postharvest) 

University of Tsukuba, Japan, 

2001 

12.6 24.7 11 25 35(12) 

3 อ.ดร. วิบูลย ์ ชา่งเรือ 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 

วศ.ม. (วศิวกรรมเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 

Ph.D. (Bioresource Engineering), 

McGill University, Canada, 2006  

6 8 6 8 7(7) 

4 รศ.ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 

 

วท.บ. (เกียรตนิิยม อันดับหนึ่ง) 

(อารักขาพืช), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2519 

M.S. (Horticulture), Oregon State 

University, U.S.A., 1980 

Ph.D. (Horticulture), Oregon State, 

U.S.A., 1983 

 

4 6 4 6 52(11) 

5 ผศ.ดร. สงวนศักดิ์  

ธนาพรพูนพงษ์ 

 

บธ.บ. (การตลาด), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

Dr.sc.agr. (Agriculture Chemistry),                

Georg August University of 

Goettingen, Germany, 2004 

6 6 6 9 37(28) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 ผศ. ดร. อุษาวดี  ชนสุต 

 

วท.บ. (ชวีวทิยา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2538 

Ph.D. ( Plant Science Phisiology), 

Royal Holloway College University 

of London, U.K., 2002 

33.1 8.8 33 8 25(15) 

7 ผศ.ดร. พรชัย  ราชตนะพันธ์ุ 

 

วท.บ. (เทคโนโลยกีารบรรจุ), 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536  

M.S. (Polymer Chemistry), Michigan 

Technological University, U.S.A., 

1999 

Ph.D. (Packaging), Michigan State 

University, U.S.A., 2003 

23.5 7.3 23.5 7.3 140(8) 

8 ผศ.ดร.จักรพงศ ์ นาทวชิัย 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

Ph.D. (Computer Science), The 

University of Queensland, 

Queensland, Australia, 2007 

12 12 12 12 17(4) 

9 อ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 

 

วท.บ. (โรคพืช), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2529 

วท.ม. (กีฏวิทยา),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540  

Ph.D. (Entomology), Kansas State 

University, Kansas, U.S.A., 2005 

6.98 10.25 6.98 11.25 30(22) 

10 ผศ.ดร. พรสิริ  สืบพงษ์สังข ์

 

บช.บ. (บัญชี), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 

2537 

บธ.ม. (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์, 2541 

Dr.sc.agr. (Agricultural Economics), 

Hohenheim University, German, 

2004 

6 9 6 9 10(2) 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

1 ดร .วลิาวัลย์  ค าปวน  

 

Ph.D. (Science of Biophoduction) สถาบันวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2 น .ส.ปารชิาติ เทียนจุมพล  

 

วท .ม) .วทิยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว (  

สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

3 นายปริญญา  จันทรศรี 

 

วท .ด).ชวีวทิยา(   สถาบันวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

4 Dr. Guy  SELF 

 

Ph.D. (Plant Physiology) French Agricultural Research Center for 

International Development 

5 ดร .อติพงศ ์ นันทพันธ์ุ  

 

ปร .ด) .เทคโนโลยอีุณหภาพ (  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

6 นายสุรเวทย ์ กฤษณะเศรณี 

 

M.S. (Agricultural Engineering) กรมวชิาการเกษตร 

7 รศ .ดร .วเิชยีร  เฮงสวัสดิ์  

 

Ph.D. (Entomology)  ศูนยน์วัตกรรมเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว 

8 ดร .วารี  ไชยเทพ  

 

Ph.D. (Soil Fertility and Plant 

Nutrition) 

ศูนยว์จิัยข้าวปทุมธานี 

9 นายอุทัย  นพคุณวงศ์ 

 

M.Sc. (Hortriculture) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10 Dr. Bruce Harte 

 

Ph.D. (Food Science) Michigan State University 

11 ดร .วโิรจน์  ตั้งเจรญิเสถียร  

 

Ph.D. (Health Planning, 

Financing and Economics) 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

12 รศ .ดร.วรรณา  ตุลยธัญ  Ph.D. (Agricultural and 

Environmental Chemistry) 

ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาฯ 

13 น .ส .รัมมพ์ัน  โกศลานันท์  

 

Ph.D. (Plant Physiology, 

Biochemistry and Molecular 

Biology)  

ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรม

วชิาการเกษตร 

14 รศ .ศุภศักดิ์  ลิมปิติ  M.S. (Farm Machine Design) ข้าราชการบ านาญ มช. 

 

15 ผศ .ดร.อดศิักด ์จูมวงษ์  

 

วท .ด) .ชวีวทิยา(   มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

16 Dr. Dieter  von Hörsten 

 

Dr. Sci.agri. (Agricultural 

Engineering), Geotg-August 

University of Göttingen, 1994 

University of Göttingen 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

17 ผศ.ดร.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ 

 

Ph.D. (Bioresource Engineering), 

University of Tsukuba, Japan, 

2005 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

18 รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 

 

Ph.D. (Packaging Technology), 

Victoria University, Australia, 

2004 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

19 ศ.เกียรตคิุณ ดร. นิธิยา  

รัตนาปนนท์ 

 

Ph.D. (Food Science), University 

of Nottingham, U.K.,1977 

ข้าราชการบ านาญ มช. 

20 รศ.ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ 

 

Ph.D. Mech.Eng., University of 

New England, Australia, 1990 

ข้าราชการบ านาญ มช. 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

-ไม่มี- 
 

4.2 ช่วงเวลา  

-ไม่มี- 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

-ไม่มี- 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยวที่นา่สนใจและเกิดประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลวิจัยที่ทันสมัยตามเหตุการณ์ ในระดับมาตรฐานสากล 

โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อย่างน้อย 2 คน หัวข้อ/โครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยต้องมีการก าหนดขั้นตอนวางแผนงานวิจัย

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และก าหนดระยะเวลาการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตาม

รายละเอียดของหลักสูตร ผลงานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่เป็นบทความวิชาการที่การตีพิมพ์ใน

วารสารที่สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้การยอมรับ และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ตามเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรด้วย 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ผลงานวิจัยที่ได้เป็นองค์ความรูใ้หม่หรอืเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางดา้นเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยว สามารถวิเคราะหแ์ก้ไขปัญหาในเชงิวิทยาศาสตรเ์กษตรได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

การเผยแพรค่วามรูสู้่ผูส้นใจ นักวิจัย และชุมชนได้ทั้งในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา  

5.3.1 แบบ 1.1 

  ภาคการศกึษาที่ 2 ปีที่ 1 ถึง ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 3 

5.3.1 แบบ 1.2 

ภาคการศกึษาที่ 2 ปีที่ 1 ถึง ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 4 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  แบบ 1.1  จ านวน   48  หนว่ยกิต 

แบบ 1.2  จ านวน   72   หนว่ยกิต 

 

5.5 การเตรยีมการ  

(1)  ให้ข้อมูลห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีหัวข้อวิจัยและคณาจารย์ที่ท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรโดยตรง 

(2) ปฐมนิเทศกฎระเบียบ การบริหารจัดการหลักสูตร แผนการศึกษา วิชาที่เปิดสอน ขั้นตอน

การวางแผนการเรียน เอกสารและแบบฟอร์มที่จ าเป็นตลอดการศึกษาจนการขอจบ

การศึกษา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

และให้นักศึกษาส าเร็จการศกึษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) ก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้นักศึกษารายงาน

ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศกึษา  

(4) ก าหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ หรือรับฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณเ์กี่ยวกับการท าวิจัย  

(5) น าเสนอตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญา

โทท าหนา้ที่วางแผนการศกึษา แนะน าการศกึษาและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

(6) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า ซึ่งมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิ

ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา  
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(7) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้คุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ

ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ใน

กรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศกึษา 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท างานวิจัย ทั้งฉบับที่จัดส่งให้กับบัณฑิต

วิทยาลัยและฉบับที่จัดส่งตามแบบฟอร์มของหลักสูตรฯ และประเมินผลจากผลส าเร็จของงานวิจัย 

ส าหรับการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์หรอืวิทยานิพนธ์นัน้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะประกอบด้วย 

อาจารย์ประจ า และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าต้องเป็นผู้ได้รับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง

ผลงานวิจัยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ ์ดังนี้ 

1) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพมิพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงาน หรอืส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกไม่

น้อยกว่า 2  เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรอืระดับชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพมิพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงาน หรอืส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกไม่

น้อยกว่า 3 เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรอืระดับชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรูค้วามสามารถระดับสูงในการวิจัยด้าน

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัย สามารถ

น าองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิจัย

ได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน

ทางวิ ชาการ  สามารถน า เสนอผลงา นใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

1 . นั กศึ กษาต้ อ งสืบค้ นและท าความ เ ข้ า ใ จ ใน

ผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากวารสาร

ระดับนานาชาติ เพื่อให้เป็นแนวทางในการวิจัยที่มี

มาตรฐานในระดับสากล และน ามาประกอบกับ

ประเด็นปัญหาที่ต้องการวิจัย แล้วน ามาก าหนดเป็น

หัวข้อ/โครงร่างการวิจัย ขอบเขตการวิจัยในการ

พิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ ปรึกษา ก่อนส่ ง ให้

คณะกรรมการฯ ของสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

2.มีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาเตรียมความรู้

ให้พร้อมในการวิจัยขั้นสูง การสอบประมวลความรู้

ตามหลักสูตร แล้วสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทาง

วิชาการตา่งๆเพื่อใช้ประกอบการด าเนินการ        วาง

แผนการวิจัยได้อย่างด ี

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์

การท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีความช านาญสูง และ

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อการ

เรียนรู้ร่วมกันและสามารถวิ เคราะห์ผลได้ตาม

มาตรฐาน 

4.ผลงานวิชาการต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ

ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

2. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัยมา

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาตามการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาหรือดูงานเกี่ยวกับ

ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษา และสื่อสารแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 ข่าวสารกับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่อเล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

2.จัดหาเครื่องมือสถานที่และอ านวยความสะดวกการ

ทดลองวิจัยในหอ้งปฏิบัติการให้กับนักศึกษา 

3.กระตุ้นให้มีการวิจัยที่ใช้ทรัพยากรในการท าวิจัย

อย่างคุ้มค่า  

3. เป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการน า

ความรู้ ไ ป ใ ช้ ให้ เกิ ดประ โยชน์ กั บงานด้ าน

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

1. ปลูกฝังให้มจีติส านึกต่อความซื่อสัตย์ในการท าวิจัย

ของตนเอง รู้จักให้เกียรติในการน าผลงานวิจัยของ

ผูอ้ื่นมาใช้อา้งองิ 

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1. ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

และความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

2. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรอืวิชาชีพ โดย

ใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มี เหตุผล และ

ค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของ

ผูอ้ื่นที่จะรับผลกระทบ 

3. สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและ

แก้ไขสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มีการจัดกิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวติอย่างมคีุณธรรม ฝกึฝนการอยู่รว่มกันในสังคม 

เคารพสิทธิของผูอ้ื่น รู้จักเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ การจัดกิจกรรมกลุ่มในสถาบัน เป็นการฝึก
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การท างานเป็นทีม มีความสามัคคี เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น มีมารยาทที่ดีในสังคม เช่น กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ การท างานรว่มกับนักวิจัยสถาบันอื่น เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

การแสดงความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ที่มีต่อการชี้น าประเด็นให้กับ

สังคม การตอบค าถามในการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแบ่งหน้าที่ท างาน

ร่วมกันเพื่อการฝึกปฏิบัติตนในสภาวะเป็นผู้น าและผู้ตาม ที่สามารถท างานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2. สามารถพัฒนานวัตกรรม หรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่โดยการบูรณาการความรูท้ี่ศกึษากับ

ความรูใ้นศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

3. รู้เทคนิคการวจิัยและการพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด 

มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

4. มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มกีารตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับ 

ชาติและนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของ

ตนเองได้ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ คอยให้

ความรูแ้ละค าปรึกษาให้กับนักศึกษา 

2. มีการลงมอืปฏิบัติจริงในหอ้งปฏิบัติการที่มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ที่หลากหลาย 

3. การวิจัยในประเด็นที่ทันสมัย เป็นปัญหาตามความตอ้งการของเกษตรกร ผูป้ระกอบการ 

หรือชุมชน โดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เน้นฝึกให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยที่มี

คุณภาพ มีจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี ซื่อสัตย์ต่องานที่ปฏิบัติจากการที่มีการควบคุม

มาตรฐานทางวิชาการจากคณาจารย์และบุคลากรที่มคีวามรู้และประสบการณ์ 

4. การน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอผลงานวารสารทั้งในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติที่สาขาวิชาให้การยอมรับ นักศึกษาสามารถสื่อสารจากการเขียนและการพูด

ผ่านการน าเสนอได้เป็นอย่างดี เน้นให้เกิดการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสัมมนา มี

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสื่อการน าเสนอได้เป็นอย่างดแีละมีประสิทธิภาพ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลอง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ ทันสมัย มีการบูรณาการความรูท้ี่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไข

ปัญหาจากการวิจัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหมไ่ด้อย่างเหมาะสม 

2. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการน ามาประกอบการวิจัย

ได้อย่างเข้าใจในปัญหาที่ศึกษาด้วยตนเอง 

3. ประเมินจากการสอบประมวลความรูต้ามที่หลักสูตรก าหนด 

4. ประเมินจากการน าเสนอบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถคิดอย่างมวีิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆโดย

ใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎ ีและเทคนิคการแสวงหาความรูใ้นการวิเคราะห์

ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถสืบค้นขอ้มูล น ามาวเิคราะห์และสังเคราะห ์เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถสังเคราะหผ์ลงานวิจัย และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่

สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา

ในขั้นสูงโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวิจัย 

และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรูใ้หม่ หรอืปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใน

วชิาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

มีการมอบหมายให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าและรวบรวม

ความรู้ต่างๆมาสู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และ

ออกแบบการทดลองได้อย่างถูกต้อง 

สนับสนุนให้มีการน าเสนองานวิจัยในการสัมมนาและการประชุมวิชาการอย่างเป็นระบบ 

สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆได้อย่างถูกต้อง  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ผลงานจากการน าเสนอในการค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการแลกเปลี่ยนทัศนวิสัย และถกเถียง

ประเด็นความรูร้ะหว่างนักศึกษาด้วยกัน 



31 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ  

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและ

วัฒนธรรม 

2. สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง ใช้ความรู้ใน

ศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นใน

การเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวชิาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นทั้งใน

และนอกสถาบัน 

2. มีการฝึกทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาของนักศึกษาตามหลักสูตรที่

ก าหนด 

3. ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัยที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

1. มีนักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นทั้งในและนอก

สถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

2. ประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในการสัมมนาเป็นที่น่าพอใจ 

3. มีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีการก าหนดประเด็นปัญหาจากเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ และชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว งานวิจัย

สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง 
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2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 

2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา

เฉพาะ 

3. สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆใน

วงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการน าเสนอรายงานทั้งใน

รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรอืโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ส่งเสริมนักศึกษาใฝ่หาความรู้ในการทดลองทางสถิต ิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ

ค านวณวิเคราะหข์้อมูลจากงานวจิัย 

2. ก าหนดให้นักศึกษาต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณภาพในการเสนอผลการวิจัยใน

การสัมมนา 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทางการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชา ได้เผยแพร่สู่สาธารณะในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

2. นักศึกษามีการสร้างและเรียบเรียงผลงานด้วยโปรแกรม Power Point ได้ ในการ

น าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาวิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. นักศึกษาสามารถผลิตวิทยานพินธ์ที่มคีุณภาพ ใชเ้ป็นข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ

และทันสมัย เป็นผลงานการค้นคว้าทางดา้นเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกร ผูป้ระกอบการและชุมชนได้เป็นอย่างดี
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 902899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก แบบ 

1.1   

                 

 902889 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก แบบ 

1.2   

                 

 ความรับผดิชอบหลัก                    ความรับผดิชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย ความรับผดิชอบ ความเสียสละ และ

ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรอืวิชาชีพ โดยใช้

ดุลยพินจิอย่างผูรู้้ดว้ยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดี

งาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สกึของผู้อื่นที่จะรับ

ผลกระทบ 

(1.3) สามารถริเริ่มช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข

สนับสนุนอย่างจรงิจังให้ผูอ้ื่นใช้ดุลยพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ

ความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

(1.4) แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 

2. ความรู้ 

(2.1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรอืวิชาชีพ 

รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

(2.2) สามารถพัฒนานวัตกรรม หรอืสร้างองค์ความรูใ้หมโ่ดยการบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับ

ความรูใ้นศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

(2.3) รู้เทคนิคการวจิัยและการพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด มี

ความเข้าใจอย่างลกึซึง้และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

(2.4) มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มกีารติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและ

วิชาชีพ 

3. ทักษะทางปัญญา 

(3.1) สามารถคิดอย่างมีวจิารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจรงิใหม่ๆ โดยใช้

ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะหป์ระเด็น

และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3.2) สามารถสืบค้นขอ้มูล น ามาวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาดว้ย

วิธีการใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(3.3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหมท่ี่

สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาใน

ขั้นสูงโดยใช้ความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวิจัย และให้

ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรูใ้หม่ หรอืปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่

เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชือ้ชาติและ

วัฒนธรรม 

(4.2) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง ใช้ความรู้ในศาสตร์

มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4.3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการ

เป็นผู้น าในทางวิชาการหรอืวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 

(5.2) สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา

เฉพาะ 

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆในวง

วิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบปากเปล่า หรอืผา่นสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษาในแต่ละกระบวนวิชา              

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่

มีคา่ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  

  (1) อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช ้ (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 

 

 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 

  อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์   (thesis 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ in progress) 

 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลดว้ยอักษรล ากับขั้น S หรอื U ได้แก่ กระบวนวิชา 

902889 และ 902899 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าของนักศกึษา 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

  ประเมินจากบัณฑติที่จบ 

  ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

   

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1.1 
 1. สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 2.  สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

 3.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

4. สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 

5. สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

6. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 

review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยผลงานที่

เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรกไม่

น้อยกว่า 2  เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรอืระดับชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

 7. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วย 

 การพิจารณาเกียรตแิละศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 

 

  หลักสูตร แบบ 1.2  

                    1   .สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 2. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 3.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 4.  สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)                                               



 38 

 5.   สอบผา่นการสอบประเมินผลวทิยานพินธ์ 

6. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 

review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยผลงานที่

เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรกไม่

น้อยกว่า 3 เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรอืระดับชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

 7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

พิจารณาเกียรตแิละศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์  

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การบรหิารหลักสูตร   

 1.  เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2.  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ท าหนา้ที่

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด -ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนวิชา และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 

 3.  มีการจัดท าแผนการสอน และเกณฑก์ารวัดและประเมินผล 

 4.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ก่นักศึกษา 

 5.  คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก โดยเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรอื

เทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 6.  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยเป็นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิต้อง 1) ได้รับปริญญาเอกหรอื

เทียบเท่า 2) เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการที่ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา 

 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรยีนการสอนและการจัดการ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์การเรียนการสอน รวมทั้งห้องปฏิบัติการท าการศึกษาวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณ และ

แผนกิจกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละปีงบประมาณ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ 

 มีการวางแผนการใช้ การบ ารุงรักษา การประเมินสภาพและประสิทธิภาพการใช้

หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ 

อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและแหล่งสบืค้นขอ้มูล 

 มีการวางแผนการใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์และแหล่งสารสนเทศส าหรับการสืบค้น 
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หอ้งสมดุคณะ 

 มีหนังสอืภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษประมาณ จ านวน 1300 เล่ม 

 มีวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศประมาณ  จ านวน   28  เรื่อง 

 มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศและสากล - ฐาน 

เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 มีเครื่องมอืและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์จ านวน 930 รายการ 

 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

- มีการจัดการประสานงานกับหอ้งสมุดคณะต่างๆ ที่สังกัดในสถาบันฯ เพื่อจัดหาหนังสือหรอื

ต าราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาได้ศกึษาค้นคว้า

และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

- พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ วัสดุคุรุภัณฑ์ ที่ใชใ้นการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

- มีการส ารวจความตอ้งการทรัพยากรที่ใชส้ าหรับการเรียนการสอนอยู่เป็นประจ า 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีคณะท างานจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คอยติดตามหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การ

เรียนการสอน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ได้สั่งซื้อว่าได้รับการจัดสรรแล้วหรือมีอุปสรรคในการ

จัดหาอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา เพื่อประเมินความพอเพียง

ของหนังสือ ต ารา และอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดหา

ต่อไป 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมวีุฒิการศกึษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ มหาวิทยาลัยก าหนด 

  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจาก 4 คณะร่วมจะต้องประชุมร่วมกันในการ

วางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บ

รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรยีมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้
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บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความ

เห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา 

นอกเหนอืไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณก์ารท างานในวิชาชีพจรงิ 

คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

ข้อ 4 (รายละเอียดตามภาคผนวก) คือ อาจารย์พิเศษ หมายความว่า เป็นบุคคลภายนอกที่มี

ประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือมีความรู้ ความช านาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตรจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 

กระบวนการคัดสรร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นผู้พิจารณา

คัดเลือกผูท้ี่มคีุณสมบัติเหมาะสม 

2. ผา่นการพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ 

วิธีการอนุมัติ 

วิธีการอนุมัติจะด าเนินการขออนุมัตแิต่งตั้งตามระเบียบเรื่องการแต่งตัง้อาจารย์ในบัณฑิต

วิทยาลัย (อาจารย์พิเศษ) 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศกึษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การ

เลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนด

ช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษา

กิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศกึษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานวินัย 

กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่

ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการตดิตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณท์างด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้มกีารส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒสิาขา /สาขาวิชา )ถ้ามี(  

X X X X X 

3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี (ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ .4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบ

ทุกรายวชิา 

 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนนิการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี (ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ   มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 

มคอ .3 และ มคอ .4 )ถ้ามี ( อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี

การศึกษา 

X X X X X 

7) มกีารพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ )ถ้ามี (ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน

การสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ /หรือวชิาชพี อย่างนอ้ยปีละ   

1 ครัง้  

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน )ถ้ามี (ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/

หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี  

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร    

เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3. 5 จากคะแนนเต็ม 5 .0 

  X X X 

12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3. 5         

จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

ตัวบ่งช้ีข้อบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผา่นเกณฑป์ระเมินดังนี ้ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน

แต่ละปี 
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน  

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะหเ์พื่อ

 หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

 โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

  วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

 เหมาะสมกับนิสติแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

 และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 คน ที่

ได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

902899   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   48   หน่วยกิต 

Ph.D. THESIS 
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Ph.D. THESIS 
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หัวข้อโครงรา่งวิทยานพินธ์ 
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2.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย ของอาจารย์ประจ า  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จ านงค์  อุทัยบุตร 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

1. Khunpon, B., J. Uthaibutra, B. Faiyue and K. Saengnil. 2011. Reduction of enzymatic browning 

of harvested ‘Daw’ longan exocarp by sodium chlorite. ScienceAsia 37: 234-239. 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

1.  Whangchai, K. , J.  Uthaibutra and S.  Phiyanalimat.  2013.  Effects of NaCl concentration, 

electrolysis time, and electric polential on efficiency of electrolysed oxidiaing water on 

the mortality of Penicillium sigitatum in suspension. Acta Horticulturae 973: 193-198. 

2. Boonkorn, P., H. Gemma, S. Sugaya, S. Setha, J. Uthaibutra and K. Whangchai. 2012. Impact 

of high dose, short periods of oxone exposure on gree mold and antioxidant enzyme 

activety o ftangerine fruit. Postharvest Biology and Technology 67: 25-28. 

3. Pengphol S., J. Uthaibutra, O. A. Arquero, N. Nomura and K. Whangchai.  2012. Oxidative 

degradation and detoxification of Chlorpyrifos by ultrasonication and ozone treatment. 

Journal of Agricultural science 4: 164-172. 

4. Boonkorn, P., H. Gemma, S. Sugaya, S. Setha, J. Uthaibutra and K. Whangchai. 2011. Effect of 

Ozone on Oxidative Stress Defense Enzymes and Quality Changes in Tangerine (Citrus 

reticulata Blanco cv. “Sai Nam Pung”) Fruit. Thai Journal of Agricultural Science 44 (5): 

155-161. 

5. Hai, L.H., J. Uthaibutra and A. Joomwong. 2011. The prevention of pericarp brwning and the 

maintenance of post- harvest quality in Vietnamese longan cv.  Long, using sodium 

metabisulfite treatment. International Journal of Agriclture and Biology 13: 565-570. 

6. Pengpol, S., J. Uthaibutra, O. A. Arquero, N. Nomura and K. Whangchai. 2011. Reduction of 

Residual Chlorpyrifos on Harvested Bird Chillies ( Capsicum frutescens Linn. )  Using 

Ultrasonication and Ozonation. Thai Journal of Agricultural Science 44(5): 182-187. 

7.  Whangchai, K. , J.  Uthaibutra, S.  Phyanalinmat, S.  Pengphol and N.  Nomura.  2011.  Effect of 

Ozone treatment on the reduction of chlorpyrifos residues in fresh lychee fruits. Ozone: 

Science & Engineering 33: 232-235. 
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8. Whangchai, K., N. Nuanon and J. Uthaibutra. 2011. Effect of Ozone and Vapor Phase Hydrogen 

Peroxide Fumigation on the Control of Postharvest Diseases of Longan Fruit (Dimocarpus 

longan Lour.). Thai Journal of Agricultural Science 44)5 :(219-223.  

9.  Whangchai, K. , J.  Uthaibutra and S.  Phiyanalinmat.  2011 .  Effect of ozone treatment on the 

reduction of chlorpyrifos residues in fresh lychee fruits Ozone. Science and Engineering 

33: 232-236. 

10.  Saengnil, K. , K.  Lueangprasert and J.  Uthaibutra.  2011.  Sunlight- stimulated plenylalanine 

ammonia-lyase (PAL) activety and anthocyanin accumulation in exocarp of ‘Mahafanaka’ 

mango. Maejo International Journal of Science and Technology 5: 365-373. 

11. Whangchai, K., N. Nuanaon and J. Uthaibutra. 2010. Effect of ozone and vapor phase hydrogen 

peroxide fumigation on the controlling of postharvest diseases of longan fruit 

(Dimocarpus longan Lour.) Thai Journal of Agricultural Science 5: 219-223. 

12. Whangchai, K., K. Saengnil, C. Singkamanee and J. Uthaibutra. 2010. Effect of Electrolyzed 

oxidizing water and continuous ozone exposure on the control of Penicillium digitatum 

on tangerine cv. “Sai Nam Pung”. Crop Protection 29: 386-389. 

13. Whangchai, K., W. Saetung, J. Uthaibutra, S. Phiyanalinmat and S. Pengphol.  2010 . Effect of 

ozone on the reduction of pesticide residue in baby corn ( Zea mays L. ) .  Acta 

Horticulturae  875 :291-295  

14. Whangchai, K., K. Saengnil, J. Uthaibutra and C. Singkamanee.  2008 . Use of electrolyzed 

oxidizing water to control postharvest disease during storage of Tangerine cv. “Sai Nam 

Pung”. Crop Protection 29 :386-389. 

15.  Whangchai, K. , K.  Saengnil, J.  Uthaibutra and C.  Singkamanee.  2008.  Use of electrolyzed 

oxidizing water to control postharvest disease during storage of tangerine cv. ‘Sai Nam 

Pung’. Acta Horticulturae 837: 211-215. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา  หวังชัย 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

1 .  Whangchai, K. , J.  Uthaibutra and S.  Phiyanalinmat.  2012.  Effects of NaCl Concentration, 

Electrolysis Time, Electric Potential on Efficiency of Electrolyzed Oxidizing Water on the 

mortality of Penicillium digitatum in Suspension. Acta Horticulturae 973: 193-198. 

 



 50 

2. Boonkorna, P., H. Gemmac, S. Sugayac, S. Sethad, J. Uthaibutra and K. Whangchai. 2012. 

Impact of high- dose, short periods of ozone exposure on green mold and  antioxidant 

enzyme activity of tangerine fruit. Postharvest Biology and Technology 67:  25-28. 

3. Pengphol S., J. Uthaibutra, O. A. Arquero, N. Nomura and K. Whangchai.  2012. Oxidative 

degradation and detoxification of Chlorpyrifos by ultrasonication and ozone treatment. 

Journal of Agricultural science 4: 164-172. 

4. Boonkorn, P., H. Gemma, S. Sugaya, S. Setha, J. Uthaibutra and K. Whangchai. 2011. Effect of 

Ozone on Oxidative Stress Defense Enzymes and Quality Changes in Tangerine (Citrus 

reticulata Blanco cv. “Sai Nam Pung”) Fruit. Thai Journal of Agricultural Science 44 (5): 

155-161.  

5. Pengpol, S., J. Uthaibutra, O. A. Arquero, N. Nomura and K. Whangchai. 2011. Reduction of 

Residual Chlorpyrifos on Harvested Bird Chillies ( Capsicum frutescens Linn. )  Using 

Ultrasonication and Ozonation. Thai Journal of Agricultural Science 44(5): 182-187.  

6. Whangchai, K., N. Nuanon and J. Uthaibutra. 2011. Effect of Ozone and Vapor Phase Hydrogen 

Peroxide Fumigation on the Control of Postharvest Diseases of Longan Fruit (Dimocarpus 

longan Lour.). Thai Journal of Agricultural Science 44)5 :(219-223 .  

7.  Whangchai, K. , J.  Uthaibutra and S.  Phiyanalinmat.  2011 .  Effect of ozone treatment on the 

reduction of chlorpyrifos residues in fresh lychee fruits Ozone. Science and Engineering 

33: 232-236.  

8. Whangchai, K., N. Nuanaon and J. Uthaibutra. 2010. Effect of ozone and vapor phase hydrogen 

peroxide fumigation on the controlling of postharvest diseases of longan fruit 

(Dimocarpus longan Lour.) Thai Journal of Agricultural Science 5: 219-223. 

9. Whangchai, K., K. Saengnil, C. Singkamanee and J. Uthaibutra. 2010. Effect of Electrolyzed 

oxidizing water and continuous ozone exposure on the control of Penicillium digitatum 

on tangerine cv. “Sai Nam Pung”. Crop Protection 29: 386-389.  

10. Whangchai, K., W. Saetung, J. Uthaibutra, S. Phiyanalinmat and S. Pengphol.  2010 . Effect of 

ozone on the reduction of pesticide residue in baby corn ( Zea mays L. ) .  Acta 

Horticulturae  875 :291-295.  

11. Whangchai, K., K. Saengnil, J. Uthaibutra and C. Singkamanee.  2008 . Use of electrolyzed 

oxidizing water to control postharvest disease during storage of Tangerine cv. “Sai Nam 

Pung”. Crop Protection 29 :386-389. 
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12. Whangchai, K., K. Saengnil, J. Uthaibutra and C. Singkamanee.  2008 . Use of electrolyzed 

oxidizing water to control postharvest disease during storage of tangerine cv. “Sai Nam 

Pung”. Acta Horticulturae  837 : 211-216. 

  

อาจารย์ ดร. วิบูลย์  ช่างเรือ 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

1. กุลริศา  เกตุนาค, ปาริชาติ  เทียนจุมพล และวิบูลย์ ช่างเรือ. 2555. การหาปริมาณความชื้นใน

กาแฟเมล็ดพันธุ์อะราบิกาด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสาร

วิทยาศาสตร์เกษตร ์43(3): 131-134. 

2. ดามร บัณฑุรัตน,์ วิบูลย์ ช่างเรือ, พิชญา บุญประสม พูลลาภ และดนัย บุณยเกียรต.ิ 2555. การ

ประเมินความสูญเสียการจัดการหว่งโซ่อุปทานคะน้าในจงัหวัดเชียงใหม่. วารสาร

วิทยาศาสตร์เกษตร 43(3): 296-299. 

3. วิบูลย์ ช่างเรอื, ดามร บัณฑุรัตน,์ พิชญา บุญประสม พูลลาภ,พิเชษฐ์ น้อยมณี, สายสมร ล ายอง 

และดนัย บุณยเกียรติ. 2555. การประเมินความสูญเสียการจัดการหว่งโซ่อุปทานก าหล่ า

ปลีในจังเชยีงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร์ 43(3): 300-303. 

4. Theanjumpol P., P. Noimanee, S. Pattana, J. Natwichai, V. Chang-Rue and D. Boonyakiat. 

2012. Tangarine and Mango Fruits Quality Detection by NIRs. Chiang Mai University 

Journal of Natural Sciences 11(1): 231-236. 

การประชุมทางวชิาการ 

1. Ketnark, S. , P.  Thenjumpol and V.  Changrue.  2012.  Effect of Sample Cells on Green Coffee 

Spectrum.  pp.  206- 207.  In:  S. Kasemsumran, N.  Suttiwijitpukdee and A. 

Terdwongworakul, (eds.), Proceeding of The 3rd Asiasn Near-Infrared Sysposium. May 

14-18, 2012.  

2. ดนุพล จิตต์มั่น และวิบูลย์ ช่างเรือ. 2556. การประเมินสมรรถนะของการลดอุณหภูมิของ

กะหล่ าปลีที่ใช้ระบบสุญญากาศแบบหัวฉีดน้ าร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก . รายงานการ

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2. 26 กรกฎาคม 2556. 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ. 310-320. 
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3. ดนุพล จิตต์มั่น, ดามร บัณฑุรัตน์, วิบูลย์ ช่างเรือ, พิชญา บุญประสม พูลลาภ และดนัย บุณยเกียรติ. 

2555. การประเมินความสูญเสียในกระบวนการจัดการสายโซ่อุปทานคะน้าในจังหวัด

เชียงใหม่. 2555. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. 

4-5 เมษายน 2555. 178-185. 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

1. พลกฤษณ์ มณีวระ, ดนัย บุณยเกียรติ และอุษาวดี ชนสุต. 2551. กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ 

และสารประกอบฟีนอลของผัก จ านวน 25 ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39(3) : 

373-382. 

2. พิมพ์ใจ สีหะนาม, ดนัย บุณยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์. 2551. ผลของสารเคลือบผิวและ

อุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อปริมาณแก๊สภายในผลและส่วนประกอบทางเคมีของผลส้มพันธุ์

สายน้ าผึ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39(3): 383-394. 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

1. Boonyakiat, D. and P. Boonprasom. 2010. Effect of vacuum cooling and packaging on physic-

chemical properties of ‘Red’ holy basil. Acta Horticulturae 877: 419-426. 

2.  Boonptasom, P.  and D.  Boonyakiat.  2010.  Effect of vacuum cooling operation on cooling time 

and weight loss of ‘Red’ holy basil. Acta Horticulturae 877: 827-834. 

3.  Boonprasom, P.  and D.  Boonyakiat.  2010.  Effect of vacuum cooling and different storage 

temperature on physic-chemical properties of broccoli. Acta Horticulturae 877: 933-939. 
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การประชุมทางวชิาการระดับชาติ 

1. พรสิริ  สืบพงษ์สังข์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ณัฐชนา ถาวรนันท์, สุกัญญา 

โครตปัญญา. 2554. “ระบบเกษตรพันธะสัญญา: ข้อตกลง ความพึงพอใจของเกษตรกร

ข้อดีข้อเสียจากมุมของผู้ เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ” ในรายงานการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี 

เพื่อความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน” 8-10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัด

มหาสารคาม. 127-142. 
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4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรเดิม พ .ศ . 2545 หลักสูตรปรับปรงุ พ .ศ.  2557 เหตุผลในการปรับปรงุ 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:      หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฏบัีณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว 

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology 

 

ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย:      ชื่อเต็ม วทิยาศาสตรดุษฏบัีณฑิต (วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 

                   ชื่อย่อ  วท.ด. (วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 

ภาษาอังกฤษ:  ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Postharvest Technology) 

                   ชื่อย่อ   Ph.D. (Postharvest Technology) 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:      หลักสูตรปรัชญาดุษฏบัีณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีลังการ

เก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) 

ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology 

(Interdisciplinary Program) 

ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย:      ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฏบัีณฑิต (เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว) 

                   ชื่อย่อ   ปร.ด. (เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว) 

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Postharvest Technology) 

                   ชื่อย่อ   Ph.D. (Postharvest Technology) 

ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับช่ือ

ภาษาอังกฤษ และประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง หลักเกณฑ์

การตัง้ชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 
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หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาโท 

หลักสูตรเดิม พ .ศ . 2545 หลักสูตรปรับปรงุ พ .ศ.  2557 เหตุผลในการปรับปรงุ 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1(2) ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาโท 

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า      48 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ ์

902899  วทิยานพินธ์                                                 48 หน่วยกิต 

ข. กจิกรรมทางวิชาการ 

1. นักศกึษาจะต้องรายงานผลการศกึษาเป็นลายลักษณอ์ักษร ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาทุกภาคการศึกษา 

เพื่อประเมินความก้าวหนา้ 

2. นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และน าเสนอหัวข้อท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในท่ีประชุมวิชาการของ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2  คร้ัง ภายในภาคการศึกษาปกติท่ีสอง

ของการลงทะเบียนเป็นนักศกึษา 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ

ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งตีพิมพท์างวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาไมน่อ้ยกว่า 2 เร่ือง 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาโท 

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร                             48 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ ์

902899  วทิยานพินธ์                                                  48 หน่วยกิต 

ข. กจิกรรมทางวิชาการ 

1. มีการจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ใน

การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และ

นักศกึษาตอ้งเข้าร่วมสัมมนาทุกครัง้ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวทิยานพินธ์จะต้องได้รับการตพีมิพ ์หรืออย่างนอ้ยด าเนนิการ

ให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพใ์นวารสารทาง

วิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นท่ียอมรับของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว โดยผลงานท่ีเผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full 

paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่า 2  เร่ือง และน าเสนอ

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ

ระดับชาติ อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานของบัณฑิต

วิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านการความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา 

 

 

 

 

 

ปรับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้บัณฑิต

สร้างผลงานในระดับนานาชาติ และ

เ ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เชียง ใหม่  ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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หลักสูตรเดิม พ .ศ . 2545 หลักสูตรปรับปรงุ พ .ศ.  2557 เหตุผลในการปรับปรงุ 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย ภาษาต่างประเทศ  

2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  

           คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา อาจก าหนดให้นักศกึษา

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานท่ีเห็นว่ามีความส าคัญในการท าวิทยา

นพิน์ หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหนอ่ยกิต 

ง. การสอบวัดคณุสมบัต ิ

       นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษา

ปกติท่ีหนึ่ง ของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนด  หากสอบไม่ผ่านให้ท าการสอบแก้ตัวได้อีก  

1  ครัง้  ภายใน  2  ภาคการศกึษาปกติ 

 

 

 

 

จ. การสอบประมวลความรู้ 

          นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักศึกษาได้

ลงทะเบียนมาแล้ว 2 ภาคการศึกษา  และท าการสอบตามวันและเวลา ที่

คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ ท้ังนี้จะอนุญาต

ให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครัง้ 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย ภาษาต่างประเทศ  

2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  -ไมม่ี-  

     

 

 

ง. การสอบวัดคณุสมบัต ิ

1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถเพื่อมีสทิธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 

2.  นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้องยื่นค าร้อง

ขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา

ถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโทได้ 

จ. การสอบประมวลความรู้ 

นักศึกษาจะตอ้งยื่นแบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักศึกษา

ได้ลงทะเบียนมาแล้ว 4 ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวันและเวลา ท่ี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ท้ังนี้จะอนุญาต

ให้สอบได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 

 

ปรับเพื่อให้มคีวามสะดวกในการบริหาร

จัดการแตผ่ลในทางปฏิบัตไิมแ่ตกต่าง

กัน 

 

 

 

ปรับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักศกึษาท่ี

สอบไมผ่่าน ให้สามารถเรียนในระดับ

ปริญญาโทได ้

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาศกึษาความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์มากขึ้น 
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หลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาตรี 

หลักสูตรเดิม พ .ศ . 2548 หลักสูตรปรับปรงุ พ .ศ.  2557 เหตุผลในการปรับปรงุ 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1(1) ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาตร ี

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า      72 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ ์

902889  วทิยานพินธ์                                                  72 หน่วยกิต 

ข. กจิกรรมทางวิชาการ 

1. นักศกึษาจะต้องรายงานผลการศกึษาเป็นลายลักษณอ์ักษร ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาทุกภาคการศึกษา 

เพื่อประเมินความก้าวหนา้ 

2. นักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และน าเสนอหัวข้อท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในท่ีประชุมวิชาการของ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ไม่น้อยกว่า  3  คร้ัง  ตั้งแต่

ภาคการศกึษาปกติท่ีสองของการขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ

ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งตีพิมพท์างวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาไมน่อ้ยกว่า 3 เร่ือง 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาตร ี

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร                             72 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ ์

902889  วทิยานพินธ์                                                  72 หน่วยกิต 

ข. กจิกรรมทางวิชาการ 

1. มีการจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ใน

การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และ

นักศกึษาตอ้งเข้าร่วมสัมมนาทุกครัง้ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวทิยานพินธ์จะต้องได้รับการตพีมิพ ์หรืออย่างนอ้ยด าเนนิการ

ให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพมิพใ์นวารสารทาง

วิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยว โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) 

และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่า 3  เร่ือง และน าเสนอผลงานวิจัย

ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรือระดับชาติ อย่างนอ้ย 

1 คร้ัง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานของบัณฑิต

วิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านการความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา 

 

 

 

 

 
ปรับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้บัณฑิต

สร้างผลงานในระดับนานาชาติ และ

เ ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เชียง ใหม่  ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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หลักสูตรเดิม พ .ศ . 2548 หลักสูตรปรับปรงุ พ .ศ.  2557 เหตุผลในการปรับปรงุ 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย ภาษาต่างประเทศ  

2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  

           คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา อาจก าหนดให้นักศกึษา

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานท่ีเห็นว่ามีความส าคัญในการท าวิทยา

นพิน์ หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหนอ่ยกิต 

ง. การสอบวัดคณุสมบัต ิ

นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาปกติท่ี

หนึ่ง ของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัว

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนด  หากสอบไม่ผ่านให้ท าการสอบแก้ตัวได้อีก  1  คร้ัง  

ภายใน  2  ภาคการศกึษาปกติ 

 

 

 

 

จ. การสอบประมวลความรู้ 

          นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักศึกษาได้

ลงทะเบียนมาแล้ว 2 ภาคการศึกษา  และท าการสอบตามวันและเวลา ที่

คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ ท้ังนี้จะอนุญาต

ให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครัง้ 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย ภาษาต่างประเทศ  

2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา – ไมม่ี-  

     

 

 

ง. การสอบวัดคณุสมบัต ิ

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถเพื่อมีสทิธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 

2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้องยื่นค า

ร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษา

ถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโทได้ 

จ. การสอบประมวลความรู้ 

          นักศกึษาจะต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ เมื่อนักศึกษา

ได้ลงทะเบียนมาแล้ว 6 ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวันและเวลา ท่ี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้ท้ังน้ีจะอนุญาตให้

สอบได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 

ปรับเพื่อให้มคีวามสะดวกในการบริหาร

จัดการแตผ่ลในทางปฏิบัตไิมแ่ตกต่าง

กัน 

 

 
 

ปรับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักศกึษาท่ี

สอบไมผ่่าน ให้สามารถเรียนในระดับ

ปริญญาโทได ้

 

 

 

 

 

 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาศกึษาความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์มากขึ้น 
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5. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรงุใหม ่
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

สอบวัดคุณสมบัต ิ                                                                        -    

น าเสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์                                                    -  

  รวม                                                            - 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย                                             - 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                                                     -      

สอบวัดคุณสมบัต ิ                                                                         -          

เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์                                                        -       

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

  รวม                                                            -  
      

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                              รวม                                                            12  

                      

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                               รวม                                                           12  

             
 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                           รวม                                                               12    

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                                รวม                                                          12  
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรงุใหม ่

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                           รวม                                                               12    

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                               รวม                                                           12              

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                           รวม                                                               12    

 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12   

สอบประมวลความรู้                                                                       -                           

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                               รวม                                                           12   

            

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

สอบวทิยานพินธ์และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                                    - 

                              รวม                                                             - 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย                                             - 

สอบวทิยานพินธ์                                                                            - 

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                 - 

                               รวม                                                             -  

 

                                                               รวมหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร         48         หน่วยกิต
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หลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับผู้มีวุฒปิริญญาตรี 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรงุใหม ่
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

สอบวัดคุณสมบัต ิ                                                                        -    

น าเสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์                                                    -    

  รวม                                                            - 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย                                             - 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                                                      -      

สอบวัดคุณสมบัต ิ                                                                          -          

เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์                                                         -       

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

  รวม                                                            -  
      

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902889 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                              รวม                                                            12  

                      

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902889 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                               รวม                                                           12              

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902889 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                           รวม                                                               12    

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902889 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                               รวม                                                           12              
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรงุใหม ่

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902889 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                           รวม                                                               12    

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902889 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                               รวม                                                           12              

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                           รวม                                                               12    

 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12 

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                               รวม                                                           12              

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

สัมมนาและจัดท ารายงานความก้าวหนา้                                             - 

                           รวม                                                               12    

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

902889 วทิยานพินธ์                                                                   12                               

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                  รวม                                                                        12       
 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12 

สอบประมวลความรู้ และจัดท ารายงานความก้าวหน้า                             -                   

 

                           รวม                                                               12    

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

902899 วทิยานพินธ์                                                                   12 

สอบประมวลความรู้                                                                       -                                                    

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                - 

                    รวม                                                                      12              71 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรงุใหม ่

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

สอบวทิยานพินธ์และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                                    - 

 

 

                              รวม                                                             - 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย                                             - 

สอบวทิยานพินธ์                                                                            - 

จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา                                 - 

                              รวม                                                              - 

 

รวมหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  72  หนว่ยกิต

72 



73 
 

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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7.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกยีรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ

 เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง 

 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏบิัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา                 

 การย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
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