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 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) 
  : ชื่อย่อ    วท.ม. (พืชสวน) 
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  : ชื่อย่อ    M.S. (Horticulture) 
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แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต  

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  
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 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้  

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

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

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้ งที่  10/2560 เมื่ อวันที่  5  

เดือนกันยายน พ.ศ.2560  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  9/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน  

พ.ศ. 2560 
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 อาจารย์ คร ูนักวิจัยในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น 
 นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับด้านพืชสวนของ 

ทางราชการและเอกชน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น 

 นักวิจัยในบริษัทเอกชน เช่น หน่วยงานการผลิตพืชสวน การพัฒนาพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์     
เป็นต้น 

 พนักงานหน่วยงานเอกชน บริษัท กิจการร้านค้าท่ีเกี่ยวกับสินค้าทางด้านพืชสวน  
 เจ้าของธุรกิจ ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านพืชสวน และงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 

1. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ Ph.D. (Horticulture), Oregon State University, 

United States of America, 1983 
M.S. (Horticulture), Oregon State University, 

United States of America, 1980 
วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (อารักขาพืช) ,    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2519 

3-1002-0323-547-2 

2. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลส าราญจติ Ph.D. (Plant Physiology), Kinki University, 
Japan, 1996 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
2528 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
2524 

3-1002-00646-65-0 

3. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ Ph.D. (Molecular Biology), Purdue University, 
United States of America, 1999 

M.S. (Plant Tissue Culture), University of 
Delaware, United States of America, 1995 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
2532 

 

3-6701-00168-20-4 
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยการร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น  มีการเพ่ิมผลิตภาพ  
การลงทุน และการส่งออก ให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยง 
การผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้าง
ศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร ส าหรับด้านการเกษตร แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายให้มูลค่าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวและเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ แม้ว่าการพัฒนาประเทศยังมีข้อจ ากัด
หลายประการ เช่น ประชากรวัยแรงงานลดลง การปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมไม่ทันต่อสภาวะ 
การแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น เป็นต้น การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตาม 
แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ  
“มั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
       การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  

(พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน  และการเข้ามาของแรงงาน 
อันเป็นผลจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้นแล้วยังมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า อันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย โดยสร้างโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที ่

 ในด้านสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา 
การจัดการขยะ ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน รวมทั้งยกระดับความสามารถใน 
การป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

13.1. การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มีแนวคิดให้ตอบสนองทิศทาง 
การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การเกษตร ด้านสรีรวิทยาการผลิตพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการหลัง  
การเก็บเกี่ยว ซึ่งครอบคลุมงานทางด้านพืชสวนอย่างครบถ้วน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีความรู้และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายปัญหาของวิชาชีพพืชสวน
ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งานวิจัยในหลักสูตรเน้นประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
หลักสูตรมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรวิจัย สามารถบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบุคลากร ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ
ให้กับการเกษตรอย่างยั่งยืน สามารถน าวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ 
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานในระดับชาติและภูมิภาค  

 

13.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ได้ด าเนินการให้สอดรับกับพันธกิจ

ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ตรงตามความต้องการของตลาด ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากล และ 
เป็นผู้น า เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นน าระดับโลก 
      
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
  

14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
   นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาที่สัมพันธ์กับปริญญานิพนธ์      

 

14.2   ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
    –ไม่มี-      

 

14.3   การบริหารจัดการ   
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชานอก

สาขาวิชาเฉพาะที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์      
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน เป็นวิทยาศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน

ทางด้านสรีรวิทยาการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยให้
ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน  
สร้างความรู้และทักษะในการวิจัยทางพืชสวนที่ทันสมัย อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากลในสาขาวิชาชีพ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่ 
การพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที ่: 
1. มีความรู้ และทักษะในการวิจัย วิเคราะห์เชิงสถิติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในการผลิตพืชสวน 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
3. สามารถสร้างองค์ความรู้ และน าผลงานวิจัยค้นคว้าไปเผยแพร่ โดยการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางพืชสวนที่ได้
มาตรฐานสากล  

 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน
ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ
ได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้
งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับ ความพึ งพอใจของนายจ้ าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 
 ระบบทวิภาค  

  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  
  มีภาคการศึกษาพิเศษ       

   ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 - 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

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

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

                     นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................  
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2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
   หลักสูตร แบบ 1 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และมีพ้ืนฐานความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
พืชสวน 

 

   หลักสูตร แบบ 2 
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา

พืชสวน 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ขอคณะกรรมการพิจารณา) 
  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  
  อ่ืนๆ ..................................... 

 

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน  

ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย และภาษาต่างประเทศ 
  อ่ืนๆ ………………………………… 
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14.2  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 1 2  2  2  2  2  
แบบ 2 13  13  13  13  13  
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 1    2  2  2  2 
แบบ 2    13  13  13  13 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
  1. รายงานข้อมูลงบประมาณระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ 

ตั้งงบประมาณ 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

การเรียนการสอน 84,207,100 16,891,640 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 
วิจัย 23,890,600 7,201,210 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 

บริการวิชาการแก่สังคม 3,900 17,851,600 3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 

การท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 339,700 - 383,775 - 387,430 

สนับสนนุวิชาการ 250,200 716,610 250,200 787,805 250,200 795,307 

บริหารมหาวิทยาลัย 29,984,000 10,841,410 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 

รวม 138,335,800 53,842,170 141,528,097 52,646,055 144,716,356 53,147,446 

รวมทั้งสิ้น 192,177,970 194,174,152 197,863,802 
 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว     แบบ 1  42,200.-  บาท 
 แบบ 2 36,000.-  บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 แบบศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการเพ่ือการวิเคราะห ์
 

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

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต           

           หลักสูตร แบบ 1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
       หลักสูตร แบบ 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1  

           จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร       36 หน่วยกิต 

        ก. ปริญญานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
      359797 วิทยานิพนธ์ (Thesis)     36  หนว่ยกิต  
 

     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หาก
นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา   
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2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 
หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีชื่อ
ของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.  การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอต่อประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  
 

      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
          1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาของนักศึกษา 

 
                   ง. การสอบประมวลความรู้  

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่น 
ค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 
           จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
                        1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
               1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 
                  1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  1 หน่วยกิต
               359791 สัมมนา 1  1 หน่วยกิต                       
             1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 

            โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ 
 359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางด้านการเกษตร               3 หน่วยกิต 
 359702 การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359705 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน   3 หน่วยกิต 
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 359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน    3 หน่วยกิต 
 359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359709 การจัดจ าแนกพืชสวน        4 หน่วยกิต 
   359711 สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว    3 หน่วยกิต 
 359713 สรีรวิทยาของไม้ดอก   3 หน่วยกิต 
 359715 กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359716 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้   3 หน่วยกิต 
 359722 การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก   3 หน่วยกิต 
 359723 สรีรวิทยาของพืชผัก    3 หน่วยกิต 
 359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ   3 หน่วยกิต 

359871 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1 1 หน่วยกิต 
359872 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2 2 หน่วยกิต 
359873 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3 3 หน่วยกิต 

 หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
  

    1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน            14 หน่วยกิต  
              1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี   
              1.2.2  กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน  14  หน่วยกิต  
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   (ไมมี่) 
 

                  ข. ปริญญานิพนธ์                               12  หน่วยกิต
       359799 วิทยานิพนธ์   (Thesis)                           12  หน่วยกิต 
 

           ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไม่มี 
 

     ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 
หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็น
ชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  
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2.  การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอต่อประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
   จ. การสอบประมวลความรู้  

  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค า
ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 
 หมายเหตุ :  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา               
                พืชสวน (ก.พส. ..../ 359.....)   
 

3.1.2.1 Type 1 
 Degree Requirements 36 credits 
    A. Thesis  36  credits 
        359797  Thesis  36  credits  
 
    B. Academic Activities 

1. Organize a seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis once every semester for at least 4 semesters and 
has to attend seminar every semester afterwards’ during the 
whole course of study. 

2.  The whole or part of a thesis must be published or accepted 
for national journal (TCI database Tier 1) or international journal 
or ontained a patent or petty patent at least 2 papers with the 
student as the first author at least 1 paper. 

3. Report thesis progression to the Graduate school every 
semester with the approved of the advisory committee and the 
chairman of the horticulture graduate program administrative 
committee. 
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     C.  Non-credit Courses 
    1.  Graduate School requirement :  a foreign language 
    2.  Program requirement      :  with consent of the advisory 

committee  
       D. Comprehensive Examination  
  Having submitted a request form to the Graduate School, 

approved by general advisor or major thesis advisor, a student must 
then complete a comprehensive examination. 

 
    3.1.2.2 Type 2 
     Degree Requirements           Total a minimum of 36  credits 
   A. Coursework a minimum of     24 credits 
     1. Graduate Courses           a minimum of 24 credits 
        1.1 Field of concentration courses  a minimum of      10 credits 
      1.1.1 Required courses                                         1  credit 
        359791 Seminar 1                                   1  credit 
      1.1.2 Elective courses a minimum of     9 credits 
 359701 Use of Plant Growth Regulators in Agriculture     3  credits 

 359702 Plant Tissue Culture in Agriculture  3  credits  
 359704 Cytogenetics in Agriculture 3  credits  
 359705 Postharvest Physiology of Horticultural Crops 3  credits  
 359706 Mineral Nutrition in Horticultural Crop Production 3  credits  
 359707 Plant Microtechnique in Horticulture 3  credits  
 359708 Breeding and Advanced Horticultural Crop Improvement  3  credits  

359709     Systematics of Horticultural Crops   4  credits  
 359711 Physiology of Flower Bulbs  3  credits  
 359713 Physiology of Flower Crops   3  credits  
 359715 Advanced Orchidology 3  credits  
 359716 Advanced Postharvest Physiology of Flower Crops 3  credits  
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 359722 Vegetable Crop Improvement 3  credits  
 359723 Physiology of Vegetable  Crops 3  credits  
 359753 Physiology Economic Fruit Crops 3  credits  

359871 Selected Topics in Horticulture 1     1  credit 
359872 Selected Topics in Horticulture 2     2 credits 
359873 Selected Topics in Horticulture 3     3 credits 

     1.2 Other courses (if any) a maximum of       14  credits 
           1.2.1  Required courses None     
    Elective courses (if any) a maximum of        14  credits 

   

  2.  Advanced Undergraduate Courses : None 
                 B. Thesis         12  credits 
    359799 Thesis    12 credits 
 

    C. Non-credit Courses 
   1. Graduate School requirement: - a foreign language 
   2. Program requirement - None  
 

        D.  Academic Activities 
1. The whole or part of a thesis must be published or accepted 

for national journal (TCI database Tier 1) or international 
journal or obtained a patent or petty patent at least 1 paper 
with the student as the first author. 

2. Report thesis progression to the Graduate school every 
semester with the approved of the advisory committee and 
the chairman of the horticulture graduate program 
administrative committee. 

 

           E. Comprehensive Examination  
  Having submitted a request form to the Graduate School, 

approved by general advisor or major thesis advisor, a student must 
then complete a comprehensive examination. 

 
 



 16 

3.1.3 กระบวนวิชา   
  (1) หมวดวิชาบังคับ  

                      หน่วยกิต 
359791 สัมมนา 1 (Seminar 1)                   1(1-0-2) 

   
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางด้านการเกษตร 
(Use of Plant Growth Regulators in Agriculture) 

 3(2-3-4) 

359702 การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร 
(Plant Tissue Culture in Agriculture) 

 3(2-3-4) 

359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 
(Cytogenetics in Agriculture) 

 3(2-3-4)  

359705 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 
(Postharvest Physiology of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน  
(Mineral Nutrition in Horticultural Crop Production) 

3(3-0-6) 

359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน 
(Plant Microtechnique in Horticulture) 

3(1-6-2) 

359708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 
(Breeding and Advanced Horticultural Crop Improvement) 

3(3-0-6) 

359709 การจัดจ าแนกพืชสวน 
(Systematics of Horticultural Crops) 

4(3-3-6) 

359711 สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว 
(Physiology of Flower Bulbs)      

3(3-0-6) 

359713 สรีรวิทยาของไม้ดอก 
(Physiology of Flower Crops) 

3(3-0-6) 

359715 กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 
(Advanced Orchidology)     

3(3-0-6) 
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359716 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้                  
(Advanced Postharvest Physiology of Flower Crops) 

3(3-0-6) 

359722 การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก 
(Vegetable Crop Improvement) 

3(3-0-6) 

359723 สรีรวิทยาของพืชผัก  
(Physiology of Vegetable Crops) 

3(3-0-6) 

359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ 
(Physiology Economic Fruit Crops)  

3(3-0-6) 

359871 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1 
(Selected Topics in Horticulture 1) 

1(1-0-2) 

359872 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2 
(Selected Topics in Horticulture 2) 

2(2-0-4) 

359873 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3 
(Selected Topics in Horticulture 3) 

3(3-0-6) 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
ตามโครงสร้างของหลักสูตรระบุให้นักศึกษาสามารถเลือกตามความสนใจโดย แบบ 2  

ไม่เกิน 14 หน่วยกิต  

 (4) หมวดวิชาปริญญานิพนธ์ 
   359797  วิทยานิพนธ์    36  หน่วยกิต 
      (Thesis) 
   359799  วิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 
      (Thesis) 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง (ก.พส. หรือ 359) ตามด้วยเลข 3 หลัก  
มีความหมาย ดังนี้ 

เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.4 แผนการศึกษา     
3.1.4.1 แบบ 1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 359797 วิทยานิพนธ์ 12 
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ -  น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    
 รวม 0  รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
359797 วิทยานิพนธ์ 12 359797 วิทยานิพนธ์ 12 
 น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ -  สอบวิทยานิพนธ์ - 
 รวม 12  รวม 12 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2  แบบ 2   
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 ……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 ……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 359799 วิทยานิพนธ์ 6 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3    

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -    
 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ -    
 รวม 12  รวม 12 

 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 359791 สัมมนา 1 1 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 2  สอบวิทยานิพนธ์ - 

359799 วิทยานิพนธ์ 6  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  
 รวม 11  รวม 1 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก 1  
 

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

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 ศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรต*ิ 

3-1002-0323-547-2 
Ph.D. (Horticulture), Oregon State University, 

United States of America, 1983 
M.S. (Horticulture), Oregon State University, 

United States of America, 1980 
วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (อารักขาพืช),     

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519 

6 6 6 6 78 (35) 

2 ผศ.ดร.สรุินทร์ นิลส าราญจติ* 
3-1002-00646-65-0 

Ph.D. (Plant Physiology), Kinki University, 
Japan, 1996 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2528 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2524 

5 3 5 3 46 (11) 

3 ผศ.ดร.วีณัน บณัฑิตย*์ 
3-6701-00168-20-4 

Ph.D. (Molecular Biology), Purdue University, 
United States  of America,  1999 

M.S. (Plant Tissue Culture), University of 
Delaware, United States of America, 
1995 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

1 2 1 2 34 (8) 

4 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ ์
3-5007-00490-67-1 

Ph.D (Horticulture), University of Hawaii, 
United States of America, 1997 

M.S. (Seed Technology), University of 
Edinburgh, United Kingdom, 1991  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2532 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

4 1.5 4 1.5 67 (18) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
5 รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษ ี

3-1016-00078-20-0 
Ph.D. (Biosystems Science), Niigata University, 

Japan, 1997 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
 2528 

3 3 3 3 107 (7) 

6 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 
(3-1004-00842-58-4) 

Ph.D. (Horticulture/ Food Science and 
Technology), Mississippi State University, 
United States of America,  1998 

M.S. (Horticulture (Plant Physiology), 
Mississippi State University, United States 
Of America,  1993 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2531 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2526 

3 2 3 2 28 (9) 

7 อ.จามจุรี โสตถิกลุ 
(3-5099-00278-22-4) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

6 3 6 3 28 (3) 

8 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 
(3-5399-00119-15-1) 

Ph.D. (Agricultural Sciences), University of 
Hohenheim, Germany, 2004 

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

3 2 3 2 35 (11) 

9 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมด ี
(3-5399-00019-39-3) 

Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences), 
University of Hawaii, United States of 
America,  2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2539 
วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (เกษตรศาสตร์),    

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2533 

2.6 2.5 2.6 2.5 23 (8) 

10 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์  ติยายน 
(3-5099-0140-24-9) 

Ph.D. (Plant Physiology), Oregon State 
University, United States of America, 2008 

M.S. (Horticulture), Oregon State University, United 
States of America, 2002 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 

4 3 4 3 15 (7) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
11 อ.ดร.จุฑามาส คุม้ช้ย 

(4-6607-00001-74-1) 
Ph.D. (Horticulture) National Pingtung 

University of Science and Technology, 
Taiwan, 2013 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2549 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 

10 6 10 5 9 (9) 

12 อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 
(3-1904-00092-88-7) 

วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับสอง) (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

6 - 6 3 7 (7) 

13 อ.ดร.สรณะ สมโน 
(3-5012-00213-80-7) 

Ph.D. (Agricultural Science) The University of 
Queensland Brisbane, Gatton, Australia, 
2011 

M. Phil. (Agricultural Science (Food science 
and Technology)) The University of 
Queensland Brisbane, St Lucia, 
Australia, 2006 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

- - 5 5 9 (9) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารย์ล าดับที่ 1-13 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 Prof. Dr. Shigeyuki Tajima Ph.D. (Agriculture) Kagawa University 
2 ดร.เพิ่มศักดิ์ สภุาพรเหมินทร ์ วท.ด. (โรคพืช) ข้าราชการบ านาญ 

3 ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด  Dr.rer.nat. (Botany) มหาวิทยาลยันเรศวร 
4 ดร.ประสิทธ์ิ โนร ี วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
5 รศ.ดร.พิทยา สรวมศิร ิ Dr.agr. (Crop Physiology) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณ) 
6 รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย Ph.D. (Horticulture) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณ) 
7 รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์ Ph.D. (Plant Physiology) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณ) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  - 
4.2 ช่วงเวลา  
  - 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  - 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับสาขาวิชาพืชสวนที่เป็นประเด็นน่าสนใจและ

เกิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือเป็นข้อมูลวิจัยให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ผ่านการเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 คน หัวข้อ/โครงร่าง
วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาพืชสวน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มีการก าหนดขั้นตอน
วางแผนการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และก าหนดระยะเวลาการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตาม
รายละเอียดของหลักสูตร งานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่เป็นบทความวิชาการที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และ
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรด้วย 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้าน 

พืชสวน สามารถวิเคราะห์ผลงานทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และน าความรู้
ไปสื่อสารเผยแพร่ในรูปแบบการน าเสนอในที่ประชุมสัมมนาและ/หรือบทความทางวิชาการให้ผู้สนใจ 
นักวิจัย และชุมชนเกษตรได้ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

5.3 ช่วงเวลา 
 5.3.1 หลักสูตร แบบ 1  
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีที่ 1  

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีที่ 2 
5.3.2 หลักสูตร แบบ 2 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีที่ 2 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 แบบ 1 จ านวน  36   หน่วยกิต 
 แบบ 2 จ านวน  12   หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
 นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรู้ และความสนใจของตนเองในปัญหาต่างๆ ทางด้านพืชสวน 

ส าหรับผู้ที่มีความสนใจเฉพาะงานด้านสรีรวิทยาการผลิตพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์ พืช วิทยาการ 
หลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีชีวภาพ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ถึงการวางแผนการทดลอง ขั้นตอนการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ผลวิจัย เพ่ือให้มี 
ความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่  และน าเสนอหัวข้อ/โครงร่างงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชา  

 

5.6 กระบวนการประเมินผล   
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 
ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาโทของหัวข้อ/โครงร่างงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้ าน 
พืชสวนที่ทันสมัย และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานทางวิชาการ สามารถน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 

1.  มีการประเมินความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียนและให้เรียน
วิชาสรีรวิทยาของพืช เพ่ือสามารถเข้าใจกระบวนการ
ต่างๆ ในพืชได้อย่างถูกต้อง และน าความรู้ ไปใช้ ใน 
การท างานวิจัยแขนงต่างๆ ได ้
2. ปลูกฝังให้มีจิตส านึกต่อความซื่อสัตย์กับการท างาน
วิจัยของตนเอง และรู้จักให้เกียรติในการน าผลงานของ
ผู้อื่นมาใช้ในการอ้างอิง 
3  กระตุ้นให้มีการวิจัย ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็น
ประเด็นหัวข้อในการวิจัยส าหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร
และเกิดประโยชน์ได้ที่จะได้รับ มีจิตส านึกเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความยั่งยืน และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4.  มีการสอบประมวลความรู้หลังจากลงทะเบียนเรียน
ครบตามหลักสูตรแล้ว ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ทางวิชาการได้อย่างดี 
5.  จัดหาเครื่องมือสถานที่และอ านวยความสะดวกใน 
การทดลองวิจัยตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการ แปลงทดลอง และ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและในแปลงเกษตรกร ให้กับ
นักศึกษาได้เรียนรู้ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจร 
6.  ส่งเสริมให้นักศึกษาสืบค้นงานวิจัยและศึกษาหาความรู้
จากบทความวิชาการต่างประเทศในสาขาที่เก่ียวข้อง 
7.  ผลงานวิชาการต้องได้รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่ ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มีการอบรมสอดแทรกเนื้อหาในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทั้งในห้องเรียนระหว่างการเรียนการสอน
ของกระบวนวิชาต่างๆ รู้จักเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ จากการฝึกให้ตรงต่อเวลาและ 
เข้าชั้นเรียน มีมารยาทในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม โดยผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ตรวจสอบความตรงต่อเวลาในแต่ละวิชา และการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 

2) กระตุ้น ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการชี้น าประเด็นให้กับสังคม และมี
ข้อเสนอแนะจากการตอบค าถามในชั้นเรียนของแต่ละกระบวนวิชา และการเข้าร่วมสัมมนา 
ทางวิชาการ มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3) มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติงานกลุ่มในวิชาที่มีการแบ่งหน้าที่ ท างานร่วมกัน เพ่ือฝึก 
การปฏิบัติตนในสภาวะเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 
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3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) จัดการเรียนการสอนที่มีแขนงวิชาหลากหลายให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจและเรื่องที่
เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้องค์ความรู้
และชี้น าให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการอธิบายปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่น ามาหลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย  
การฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหา การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การกระตุ้นจากภายในของผู้เรียน  
การค้นคว้าจากสภาพความเป็นจริงและข้อมูลในสารสนเทศ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จากการตั้งค าถาม การอภิปราย การทดสอบสั้น (quiz) การท ารายงานในงานที่
มอบหมาย  

2) มีการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  แปลงทดลองและโรงเรือนปลูกพืช 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีการผลิต
พืชสวน  

3) ส่งเสริมการวิจัยในประเด็นเรื่องที่ทันสมัย สร้างองค์ความรู้หรือเป็นเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับปัญหาที่เกษตรกรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เน้นฝึกให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยที่ มี
คุณภาพ และมีจรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี ซื่อสัตย์ต่องานที่ปฏิบัติจากการที่มีการควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการจากคณาจารย์  

4) สนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากงานวิจัยที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน  
การสัมมนา และให้นักศึกษาได้ฝึกฝนแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศในวงกว้างมาใช้
ประกอบในการเรียนการสอนและการวิจัย ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษา 
ตามเกณฑ์การทดสอบและวัดผลส าเร็จของหลักสูตรในระดับมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) ติดตามการวางแผนการทดลอง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ ทันสมัย มีการบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาจากการวิจัย
ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ และเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม   

3)  ประเมินจากการสอบประมวลความรู้และสอบวิทยานิพนธ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1) จัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จาก

การเรียนการสอน และยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้มีการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอในชั้นเรียน เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน 
3) มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค้นคว้าและรวบรวมความรู้ต่างๆ มา 

สู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และออกแบบแผน 
การทดลองได้อย่างถูกต้อง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยและถกเถียงประเด็นความรู้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และมีการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการต่อนักวิชาการได้ 
          2) ประเมินการน าเสนองานวิจัย การค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ 
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) ส่งเสริมการฝึกทักษะโดยก าหนดให้น าเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ

และก าหนดให้คณาจารย์ใช้สื่อการสอนป็นภาษาอังกฤษ 
  2) ก าหนดให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้น ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

 3) ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยร่วมกันกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติในแปลงทดลอง 
และพ้ืนที่ที่ผลิตพืชสวนจริง พบกับปัญหาที่เกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท างาน 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 1) ประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในวิชาสัมมนาตามเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ประเมินผลการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการที่ 

จัดขึ้นในระดับชาติหรือนานาชาติ  
3) มีผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ที่มีการก าหนดประเด็นปัญหาจากพ้ืนที่การผลิตพืชสวน 

งานวิจัยที่มีประโยชน์กับการน าไปใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาทางการเกษตร 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ในการวางแผนการทดลองทางสถิติ การใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการค านวณวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 
2) ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ เหมาะสมในการน าเสนอรายงานใน

การเรียนการสอนและการรายงานผลการวิจัยในวิชาสัมมนา  
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3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนและการวิจัย  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการเผยแพร่ 

สู่สาธารณะในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างและเรียบเรียงผลงานวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์รูปแบบ

ต่าง ๆ ที่ใช้ในการน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) สนับสนุนให้นักศึกษาผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ

และทันสมัย เป็นผลงานการค้นคว้าวิทยาการทางพืชสวนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกร
และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 
ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
359701 

 
การใช้สารควบคมุการเจรญิเติบโตของพืชทางด้าน
การเกษตร 

 
                

359702 การเลีย้งเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร                  
359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร                  
359705 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน                  

359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน                   

359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน                   
 359708 การผสมพันธ์ุและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนข้ันสูง                  
359709 การจัดจ าแนกพืชสวน                  
359711 สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว                   
359713 สรีรวิทยาของไม้ดอก                  
359715 กล้วยไม้วิทยาข้ันสูง                   

359716 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม ้                  
359722 การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก                   
359723 สรีรวิทยาของพืชผัก                   
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ                   
359791 สัมมนา 1                  
359797 วิทยานิพนธ ์                  
359799 วิทยานิพนธ ์                  
359871 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1                  
359872 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2                  
359873 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3                  

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 2. ความรู้ 

(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 
(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น 

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  

ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มี 
ค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ   (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ   (unsatisfactory) 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชสวน นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา  
ก.พส. 791 (359791) ก.พส. 797 (359797) และ ก.พส. 799 (359799) 
 



 35 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 359… 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
2.  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3.  การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ทวนสอบจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตจากแบบสอบถาม 
    
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตร แบบ 1 
 1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)   
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI Tier 1 หรือนานาชาติ 
หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็น 
ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์ ของนั กศึกษาที่ จะได้ รับการเสนอให้ ได้ รับปริญญา ประกาศนี ยบั ตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2550 

  

 หลักสูตร แบบ 2 
 1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
 3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้น 

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
 4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 5.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)   
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6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือนานาชาติ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

7.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์ ของนั กศึกษาที่ จะได้ รับการเสนอให้ ได้ รับปริญญา ประกาศนี ยบั ตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2550 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ 
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย  
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

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

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 



 38 

หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มี 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 ระดับปริญญาโท 
 จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                  
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท 
 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

  

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้

มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา 

 
  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 
5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรแบบ 1  

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI Tier 1 หรือนานาชาติ หรือมีการจด 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

  
  หลักสูตร แบบ 2   

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 

4.  อาจารย ์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
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 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  

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

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท า 
วิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

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

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)      
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่าง

น้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม     (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกกระบวนวิชา 

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิด
สอนในหลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน     หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  

x x x 

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

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร 

x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ    
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x 

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

   

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

  x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 8 10 11 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 
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หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ ละ
ท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ 

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

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

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
ก.พส. 701 (359701) การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางด้านการเกษตร  3(2-3-4) 

(Use of Plant Growth Regulators in Agriculture) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าจัดความ ประวัติความเป็นมา การจัดจ าแนก กายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบท่อล าเลียง  
กระบวนการดูดซับและล าเลียงธาตุอาหารพืช  การล าเลียงธาตุอาหารทางใบ  บทบาทหน้าที่ของธาตุอาหารใน
เมแทบอลิซึมของพืช  ความสัมพันธ์ของดินและพืช บทบาทธาตุอาหารต่อคุณภาพและผลผลิตทางพืชสวน การ
ขาดธาตุอาหาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Definition, History, classification, cell and tissue anatomy in vascular system, uptake 
and translocation of plant nutrition, transportion in leaf, role of plant nutrition in plant 
metabolism, soil and plant relationship, role of plant nutrition on quality and yield of 
horticultural crops, nutrient deficiency and concerning researches 
 
ก.พส. 702 (359702)  การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร    3(2-3-4)   
 (Plant Tissue Culture in Agriculture) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 เป็นการศึกษาหลักและเทคนิคในการเลี้ยงส่วนของพืชและต้นพืชในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือใช้ใน  
การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขจัดโรค และการรักษาลักษณะทางพันธุกรรม 
 Principles and techniques of plant in vitro culture, the use of tissue culture in plant 
micropropagation, crop improvement programs, disease eradication and germplasm 
conservation 
 
ก.พส. 704 (359704)    เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร   3(2-3-4)
 (Cytogenetics in Agriculture)  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
  ส่วนประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืช 
โครงสร้างและพฤติกรรมของโครโมโซมในพืชส าคัญทางการเกษตร การเหนี่ยวน าให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืช
และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และเทคนิคในการศึกษาโครโมโซมของพืช 
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Cell structure, mitosis and meiosis, gamete formation, structure and behavior of 
chromosomes with emphasis on important agricultural crops, technology for plant mutation 
and uses in agriculture, techniques in plant chromosomal study 
 
ก.พส. 705 (359705)   สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  3(2-3-4)
 (Postharvest Physiology of Horticultural Crops) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 โครงสร้าง การเจริญเติบโตของผักและผลไม้ ส่วนประกอบทางเคมี การหายใจ เอทิลีน การสุกของ
ผลไม ้การเสื่อมสภาพ การสูญเสียน้ า ลักษณะที่ผิดปกติทางสรีรวิทยา และโรคหลังเก็บเกี่ยว 
 Structure, growth of vegetable and fruit, chemical compositions, respiration, ethylene, 
ripening of fruits, senescence, water loss, physiological disorders and postharvest diseases 
 
ก.พส. 706 (359706) ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน    3(3-0-6) 
 (Mineral Nutrition in Horticultural Crop Production) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
  ค าจัดความ ประวัติความเป็นมา การจัดจ าแนก กายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบท่อล าเลียง
กระบวนการดูดซับและล าเลียงธาตุอาหารพืช การล าเลียงธาตุอาหารทางใบ บทบาทหน้าที่ของธาตุอาหารในเม
แทบอลิซึมของพืช  ความสัมพันธ์ของดินและพืช บทบาทธาตุอาหารต่อคุณภาพและผลผลิตทางพืชสวน การขาด
ธาตุอาหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Definition, history, classification, cell and tissue anatomy in vascular system, uptake 
and translocation of plant nutrition, translocation in leaf, role of plant nutrition in plant 
metabolism, soil and plant relationship, role of plant nutrition on quality and yield of 
horticultural crops, nutrient deficiency and concerning researches 
 
ก.พส. 707 (359707)  ไมโครเทคนิคในพืชสวน     3(1-6-2) 
 (Plant Microtechnique in Horticulture) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและการพัฒนาของส่วนต่างๆ ในขั้นตอน
การเจริญเติบโตของพืชสวน และเทคนิคในการเตรียมสไลด์ถาวรของส่วนต่างๆ ของพืชเพ่ือการศึกษาและวิจัย
ใต้กล้องจุลทรรศน์ 
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 Morphological and anatomical studies of plant organs revealing developmental stages 
of growth of horticultural crops, and the techniques of permanent slide preparations for 
microscopic studies and research 
 
ก.พส. 708 (359708)   การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Breeding and Advanced Horticultural Crop Improvement) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ว.ชว. 231 (202231) และ ว.ชท. 315 (211315) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 แนวความคิดและหลักการของการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน โดยเน้นการใช้ความรู้ด้านการผสมพันธุ์พืช 
เทคนิคพันธุวิศวกรรม ตลอดถึงการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
 Concepts and principles of horticultural crop improvement emphasizing the 
application of knowledge in conventional breeding, and the study of genetic engineering 
techniques as well as their current applications and future prospects 
 
ก.พส. 709 (359709)  การจัดจ าแนกพืชสวน 4(3-3-6)
 (Systematics of Horticultural Crops)     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
 หลักอนุกรมวิธานและการเก็บรักษาพันธุ์พืชสวน สัณฐานวิทยาและค าศัพท์ที่จ าเป็นในการจ าแนกพืช
สวน สูตรดอกและผังดอก การใช้รูปวิธานในการจ าแนกพืชสวน การบรรยายลักษณะของพืชสวน และลักษณะ
ประจ าวงศ์ของพืชสวน โดยเน้นวงศ์ของพืชผักและไม้ผลเศรษฐกิจ 
 Plant systematics principle; germplasm; morphology and vocabulary which are 
important to systematics of horticultural crops; floral formula and diagram; using key for 
horticultural classification; horticultural plant description; characteristics of horticultural crops 
in each family, emphasize on economic fruits and vegetables 
 
ก.พส. 711 (359711)   สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว  3(3-0-6) 
 (Physiology of Flower Bulbs)       
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

บทน า ถิ่นก าเนิดและการค้าไม้หัว สัณฐานวิทยาและการจัดจ าแนกไม้หัว วงจรชีวิต การพักตัว และการ
งอกของหัว การขยายพันธุ์ การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว และสรีรวิทยาของไม้หัวบางชนิด 

Introduction, origin and trade of flower bulbs, morphology and classification of flower 
bulbs, growth cycle, dormancy and sprouting, propagation, postharvest handling and physiology 
of some flower bulbs 
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ก.พส. 713 (359713)  สรีรวิทยาของไม้ดอก                                 3(3-0-6) 
 (Physiology of Flower Crops) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

บทน า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ขบวนการสร้างดอกและการบังคับ
การออกดอก สรีรวิทยาไม้ดอกในระดับชีวโมเลกุล การสร้างสีและกลิ่นของไม้ดอก สรีรวิทยาไม้ดอกบางชนิด 
และบทบาทของธาตุอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาไม้ดอก 

Introduction, factors affecting physiological changes of flower, flowering process and 
forcing, molecular physiology of flower, flower scent and coloration, physiology of some 
flowers and role of plant nutrition on flower physiological change 

 
ก.พส. 715 (359715)  กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง  3(3-0-6)
 (Advanced Orchidology)     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ก.พส. 405 (359405) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

หลักการในการศึกษาลักษณะของกล้วยไม้ที่น ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้
แบบต่างๆ เช่น การผสมพันธุ์ การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ การท าปรับปรุงพันธุ์โดยใช้จีโนม การใช้
เครื่องหมายโมเลกุล วิธีการประเมินลูกผสม การตัดสินกล้วยไม้ตามหลักสากล ปัจจัยทางด้านสรีรวิทยาที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 
 Principles of specific characteristics of orchid in orchid improvement, methods of orchid 
improvement i.e. hybridization, mutation breeding, genome breeding, molecular marker as well as 
hybrid evaluation methods, orchid judging standard, effects of physiological factors on growth and 
development of orchids 
 
ก.พส. 716  (359716)  สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้   3(3-0-6) 
  (Advanced Postharvest Physiology of Flower Crops)  
เงื่อนไข ท่ีต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 โครงสร้างของดอกไม้ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้ การสูญเสียน้ าของ
ดอกไม้ การหายใจของดอกไม้ ชีววิทยาการเสื่อมสภาพของดอกไม้ เอทิลีนและการเสื่อมสภาพของดอกไม้ 
วิธีการที่ยืดอายุการปักแจกันและรักษาคุณภาพของดอกไม้ การดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือยืดอายุของดอกไม้ และ
โรคหลังเก็บเกี่ยวและการจัดการของดอกไม้ 
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 Study of flower structure, factors affecting the postharvest life of flower, water loss of 
flower, respiration of flower, biology of flower senescence, ethylene and flower senescence, 
treatments for improving the longevity and quality of flower, transgenic strategies for extending 
life of flower and postharvest disease and management of flower 
 
ก.พส. 722 (359722)   การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก                         3(3-0-6)
 (Vegetable Crop Improvement) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 พ้ืนฐานพันธุกรรม วิธีการผสมพันธุ์พืชผักทั้งที่ผสมตัวเองและผสมข้าม วิธีการผสมพันธุ์เพ่ือต้านทานต่อ
โรค แมลง ความแห้งแล้ง และที่น้ าขัง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากโพลีพลอยดี เพ่ือการผสมพันธุ์
พืชผัก การผสมพันธุ์ข้าม และผสมเพื่อการกลายพันธุ์ ตลอดจนการรักษาสายพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้ว 
 Genetic basis, methods of breeding of both self- and cross-pollinated vegetables, 
methods of breeding for insect, disease, waterlogged and drought resistance; polyploidy in 
vagetable breeding, interspecific hybridization, mutation breeding and maintenance of 
improved varieties 
 
ก.พส. 723 (359723)  สรีรวิทยาของพืชผัก 3(3-0-6) 
 (Physiology of Vegetable Crops)  
 เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

 กายวิภาค โครงสร้าง และสรีรวิทยาของพืช ผลของปัจจัยภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
เจริญเติบโตและการปรับตัวในระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและระยะการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ของ
พืชผัก  

Anatomy, structure, and physiology of plant; effects of internal and environmental 
factors on growth and development, and acclimation/ acclimatization during vegetative 
phase and reproductive phase of vegetable crops 
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ก.พส. 753 (359753)   สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
(Physiology Economic Fruit Crops) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 การกระจายตัวและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนิสัยการเจริญเติบโตต่อสรีรวิทยา กายวิภาค

ศาสตร์ และสัณฐานวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ (ล าไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วง และอ่ืน ๆ) การออกดอกและการพัฒนา
ของผล การปฏิบัติทางเขตกรรมในสวนไม้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไม้ผลยืนต้น สรีรวิทยาการ
ผลิตไม้ผลในฤดูและนอกฤดูให้เหมาะสมกับสภาพของท้องที่โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของผลไม้ที่ตลาด
ต้องการ ตลอดจนการอภิปรายปัญหาใหม่ ๆ ทางวิชาการ 
 Distribution and environmental factors in relation to plant growth habits and 
physiological, anatomical, and morphological aspects on economic fruit plants (longan, litchi, 
citrus, mango, etc.), flowering and fruit development, cultural practices affect on 
physiological change of fruit crops, physiology of on-season and off-season fruit crops for the 
suit local growing conditions; consideration of fruit quality and market demand; discussions 
on recent academic problem 
 
ก.พส. 791 (359791)  สัมมนา 1               1(1-0-2) 
 (Seminar 1) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:    ไม่มี 
 เป็นการเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยในที่ประชุมของนักศึกษา 
 Seminar on research problems, including presentation and discussion, by students 
 
ก.พส. 797 (359797)  วิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงร่าง 
Prerequisite:  Approved proposal  or concurrent to thesis proposal 
 
ก.พส. 799 (359799)  วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงร่าง 
Prerequisite:  Approved proposal or concurrent to thesis proposal 
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ก.พส. 871 (359871) หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1 1(1-0-2) 
  (Selected Topics in Horticulture 1) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับงานทางด้านพืชสวน 
Lectures on current and specific topics of interest related to horticulture 

 
ก.พส. 872 (359872)   หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2 2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Horticulture 2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับงานทางด้านพืชสวน 
Lectures on current and specific topics of interest related to horticulture 

 
ก.พส. 873 (359873)   หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Horticulture 3) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับงานทางด้านพืชสวน 
Lectures on current and specific topics of interest related to horticulture 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย  
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Boonyakiat, D., C. Chuamuangphan, P. Maniwara and P. Seehanam. 2016. Comparison of 

physico-chemical quality of different strawberry cultivars at three maturity stages. 
International Food Research Journal 23(6): 2405-2412 

2. Muenmanee, N., A. Joomwong, J. Natwichai and D. Boonyakiat. 2016. Assessment of 
internal quality of Japanese pumpkin (Cucurbita Maxima) using Near Infrared 
Spectroscopy. 2016. Pakistan Journal of Biotechnology 13(1): 55-65. 

3. Boonprasom, P. and D. Boonyakiat. 2015. Application of vaccuum cooling technology and 
active packaging to improve the quality of Chinese kale. Chiang Mai University Journal 
of Natural Sciences 14(2): 143-151. 

4. Boonyakiat, D. and P. Boonprasom. 2015. Appropiate postharvest management to reduce 
losses of vegetables in the Royal Project Foundation. Acta Horticulturae 1091:  
109-116. 

5. Junmatong, C., B. Faiyue, S. Rotarayanont, J. Uthaibutra, D. Boonyakiat and K. Saengnil. 
2015. Cold storage in salicylic acid increases enzymatic and non-enzymatic 
antioxidants of ‘Nam Dok Mai’ No.4 mango fruit. Science Asia 41: 12-21. 

6. Maneewara, P., D. Boonyakiat, P. Poonlarp, J. Natwichai and K. Nakano. 2015. Changes of 
postharvest quality in passion fruit (Passiflora edulis Sims) under modified 
atmosphere packaging conditions. International Food Research Journal 22(4):  
1596-1606. 

7. Maniwara, P., K. Nakano, D. Boonyakiat, S. Ohashi, M. Hiroi and T. Tohyama. 2014. The use 
of visible and near infrared spectroscopy for evaluating passion fruit postharvest 
quality. Journal of Food Engineering 143: 33-43. 

8. Roongruangsri, W., N. Rattanapanone., N. Leksawasdi and D. Boonyakiat. 2013. Physico-
chemical changes during growth and maturation of tangerine fruit cv. ‘Sai Nam 
Phueng’ and ‘See Thong’. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 12(1):  
59-72. 

9. Boonprasom, P. and D. Boonyakiat. 2012. Effect of vacuum cooling operation parameters 
on cooling time and weight loss of Chinese cabbage. Chiang Mai University Journal of 
Natural Sciences 11(1)(Special Issue): 223-229. 
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10. Boonyakiat, D. and P. Boonprasom. 2012. Effect of active packaging on quality of Chinese 
kale. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 11(1)(Special Issue): 215-221. 

11. Boonyakiat, D., P. Seehanam and N. Rattanapanone. 2012. Effect of fruit size and coating 
material on quality of tangerine fruit cv. Sai Nam Phueng. Chiang Mai University 
Journal of Natural Sciences 11(2): 213-230. 
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2. Puangmalai, P., N. Potapohn, A. Akarapisarn, H.J. Pascha. 2013. Inheritance of tomato 
necrotic spot virus resistance in Capsicum annuum. Journal of Agricultural Science 
5(2): 129-133. 
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3. Chompupoung, A., S. Kumphai, C. Sittigul, A. Akarapisan, W. Bundithya and N. Potapohn. 
2012. Study of powdery mildew resistance in seven lines of snow pea, Pisum sativum. 
Journal of Agricultural Science 4(5): 209–216. 

4. Phengphachanh, B., D. Naphrom, W. Bundithya and N. Potapohn. 2012. Effects of day 
length and gibberellic acid (GA3) on flowering and endogenous hormone levels in 
Rhynchostylis gigantea. Journal of Agricultural Science 4(4): 217–222. 

 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. นิพนธ์ กิติด ีโสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2558. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัว

พันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana 
Steud.) วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 246-252. 

2. พงษน์ที ปินตาแจ่ม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2558. ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ าต่อการ
ชะลอการออกดอกของว่านอึ่งและว่านหัวครู. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 242-245. 

3. มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ ดรุณี นาพรหม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอ
เรลลินในระยะออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระ. วารสารเกษตร 30(3): 263-270. 

4. นิพนธ์ กิตดีิ โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2556. ผลของอุณหภูมิอากาศและสภาพดินต่อวงจรชีวิต
กล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.). วารสารเกษตร 29(3): 221-230. 

5. กมล ทิพโชติ วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบความต้านทานโรคราแป้งในถ่ัว
ลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล. วารสารเกษตร 28(3): 255–262. 

6. ชิดชนก ก่อเจดีย์ วีณัน บัณฑิตย์ จามจุรี โสตถิกุล และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. ความสามารถในการผสมข้าม
ชนิดและสกุลของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด. วารสารเกษตร 28(3):  
263–272. 

7. ญาณ ีโปธาดี ศิวาพร ธรรมดี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมของคะน้าและ
บรอกโคลีที่มีซัลโฟราเฟนสูง. วารสารเกษตร 28(2): 165–172. 

8. แพรวระวี แสงมณ ีอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. ผลของไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตของ
กล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพู. วารสารเกษตร 28(3): 237–244. 

9. อัญชัญ ชมพูพวง อังสนา อัครพิศาล วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การตรวจสอบลูกผสมถั่ว
ลันเตาที่ต้านทานโรคราแป้งโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. วารสารเกษตร 28(2): 155–164. 

10. อัณศยา สุริยะวงศ์ตระการ วรีะพันธ์ กันแก้ว อัญชญั ชมพูพวง ศิวาพร ธรรมด ีและ ณัฐา โพธาภรณ์. 
2555. การคัดเลือกและผลติเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอกโคลีเพือ่ผลิตต้นอ่อนที่มีซัลโฟราเฟนสูง. วารสาร
เกษตร 28(1): 1-10. 
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การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. ณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ กรวรรณ ศรีงาม ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2558. การแสดงออกของยีน

และองค์ประกอบทางเคมีในดอกกล้วยไม้ช้าง. หน้า 9-18. ใน รายงานการประชุมวิชาการประจ าปี 
2558. ศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, ประเทศไทย.  8-9 ธันวาคม 
2558.  

2. พงษ์นที ปินตาแจ่ม ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2558. วงจรการเจริญเติบโตของว่านอึ่งและ
ว่านหัวครูในสภาพปลูกเลี้ยง. หน้า 1-8. ใน รายงานการประชุมวิชาการประจ าปี 2558. ศูนย์การศึกษา
และอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, ประเทศไทย. 8-9 ธันวาคม 2558.  

3. อนุพล นาชัยสินธุ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาโครโมโซม
ของดาเนีย. หน้า 61-67. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. 

4. อนุพล นาชัยสินธุ์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. การศึกษาโครโมโซมของดาเลียลูกผสม. หน้า 70-73. ใน การ
ประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดล้อม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ประเทศไทย. 1-2 พฤศจิกายน 2559. 

 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา  ร่วมรังษี 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Ruamrungsri, S. 2015. The Physiology of Curcuma alismatifolia Gagnep. As a basis for the 

improvement of ornamental production. European Journal for Horticultural Science 
80(6): 316-321. 

2. Anuwong, C., N. Ohtake, K. Sueyoshi, S. Ruamrungsri and T. Ohyama. 2014. Storage protein 
characteristics in the storage organs of Curcuma alismatifolia Gagnep. Journal of 
Horticultural Science & Biotechnology 89(5): 501-507. 

3. Khuakaew, T., S. Tanabata, M. Yamamoto, S. Ishikawa, K. Tsutsumi, N. Ohtake, K. Sueyoshi, 
T. Ohyama, T. Sato, C. Anuwong and S. Ruamrungsri. 2014. Temperature affects N and 
C assimilation and translocation in Curcuma alismatifolia Gagnep. Journal of 
Horticultural Science & Biotechnology 89(3): 287-292. 

4. Thepsukhon, A., S. Chunlaechanon, S. Tajima , M. Nomura and S. Ruamrungsri. 2013. 
Identification of Endophytic Bacteria Associated with N2 Fixation and IAA Synthesis as 
Growth Promoters in Curcuma alismatifolia Gagnep. Journal of Plant Nutrition 36:  
1424-1438. 
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1. ชมัยพร อนุวงศ์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2558. ผลของวิธีการให้ปุ๋ยต่อการดูดและเคลื่อนย้ายธาตุไนโตรเจน
ในปทุมมาโดยใช้ไนโตรเจนไอโซโธป. วารสารแก่นเกษตร 43(4): 699-706. 

2. โสระยา ร่วมรังษี. 2556. การพัฒนาไม้ดอกของไทยสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียน. วารสารแก่นเกษตร 
41(3): 209-212. 

3. วันวิสา กันยากอง และ โสระยา ร่วมรังษี. 2555. การเจริญเติบโตและผลของวัสดุปลูกต่อการผลิตแซนเดอร์
โซเนียในประเทศไทย. วารสารเกษตร 28(3): 229-236. 

 
6. อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Apichartsrangkoon, A., P. Chaikham, P. Pankasemsuk and S. Baipong. 2015. In vitro 

experiment on lactobacillus casei 01 plus pasteurized longan juice colonizing the 
digestive system. Acta Alimentaria 44(4): 493-500. 

2. Wiriya-Alongkorn, W., W. Spreer, S. Ongprasert, K. Spohrer, T. Pankasemsuk and J. Müller. 
2013. Detecting drought stress in longan tree using thermal imaging. Maejo 
International Journal of Science and Technology 7(01):166-180. 

3. Pasitvilaiturm M. and T. Pankasemsuk. 2012. Endosperm Culture of Jatropha curcas L. 
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issues on Agricultural & 
Natural Resources 11(1): 97-102. 

4. Praphutphitthaya P. and T. Pankasemsuk. 2012. Effect of Brassin-like substance on fruit size 
of arabica Coffee. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issues on 
Agricultural & Natural Resources 11(1): 89-95. 

 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. ณัฏฐิกา ตันตราสืบ และ ธนะชัย พันธเกษมสุข. 2558. ผลของการใหความรอนดวยไมโครเวฟตอคุณภาพ

ของเนื้อทุเรียนดิบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3/1)(พิเศษ): 129-132. 
2. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข พิเชษฐ์ น้อยมณี ปาริชาติ เทียนจุมพล และ วลัยพร มูลพุ่มสาย. 2557. การประเมิน

การสูญเสียของผลล าไยพันธุ์ดอตลอดสายโซ่อุปทาน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3/1)(พิเศษ): 
281-284. 

3. วินัย วิริยะอลงกรณ์ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข สมชาย องค์ประเสริฐ และ โวลฟรัม สแปร. 2556. การ
เปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ได้อยู่ในรูปโครงสร้างของต้นล าไยที่ได้รับน ้าแบบเต็มที่ แบบสลับข้างที
ละครึ่งต้น และแบบขาดแคลน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 30(1): 1-13.   
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4. วินัย วิริยะอลงกรณ์ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข สมชาย องค์ประเสริฐ และ โวลฟรัม สแปร. 2555. การวัด
ความเครียดของล าไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ าที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal 
Imaging. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 30(1): 1-13. 

5. อุบลวรรณ รัตนทิพยาภรณ์ และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2555. ผลของสารคล้ายบราสซินต่อคุณภาพผลของ
ล าไยพันธุ์ดอ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 29(2): 8-14. 

 
7. อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล 
งานวิจัย 
1. ณัฐา โพธาภรณ์ จามจุรี โสตถิกุล และ นุชนาฏ จงเลขา. 2556. การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอ้ัวเพ่ือการ

ส่งออก. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 93 หน้า. 
2. ศิริวุฒิ สุขขี โสระยา ร่วมรังษี จามจุรี โสตถิกุล และ สิริพร โรจน์อารยานนท์. 2556. การใช้ประโยชน์ทาง

การแพทย์และการเกษตรของเปราะ เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 193 หน้า. 

 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. ชลธิชา ใจมาแก้ว ศวิาพร ธรรมด ีและ จามจรุี โสตถิกลุ. 2559. ผลของน า้ตาลซโูครส ถ่านกัมมันต์ และระยะ 

เวลาการให้แสงต่อการสร้างเหง้าของขิงในสภาพปลอดเชื อ. วารสารเกษตร 32(1): 9-17. 
 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Charoenkit, N., Naphrom, D., Sruamsiri, P., S. Fukuda. 2015.  Modeling the Relationship 

between Hormone Dynamics and Off-season Flowering of Litchi by Using Random 
Forests. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 9-16. 

2. Phengphachanh, B., D. Naphrom, W. Bundithya and N. Potaporn. 2013. Differential gene 
expression during flower bud initiation and flower bud development of Rhynchostylis 
gigantean (Lindl.) Ridl. Journal of Agricultural Technology 9(5): 1285-1295. 

3. Phengphachanh, B., D. Naphrom, W. Bundithya and N. Potaporn. 2012. Effects of day 
length and gibberellic acid on endogenous hormone level in flowering of 
Rhynchostylis gigantean (Lindl.) Ridl. Journal of Agricultural Science 4(4): 217-222. 
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. ณัฐวุฒิ เนตรประดิษฐ์ และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอโร-2-ไพรีดิลออกซีอะซิติก

และกลูโคสต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลของส้มโอพันธุ์ทองดี. วารสารเกษตร 31: 177-186.    
2. มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ ดรุณี นาพรหม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอ

เรลลินในระยะออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระ. วารสารเกษตร 30(3): 263-269. 
3. ธีรวัฒน์ กันยานี และ ดรุณี นาพรหม. 2555. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อปริมาณการแพร่

ของอินโดลอะซิติกแอซิด และคุณภาพของผลล าไย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 43(2)(พิเศษ):  
253-256. 

 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Naphrom, D. and J. Puwapoonpol. 2014. Effects of plant growth regulators on fruit growth, 

fruit maturity and fruit quality of longan. p. 61-66. In Proceeding of International 
Conference on Life Science & Biological Engineer. Sapporo Renaissance, Sapporo, 
Japan. 22-24 July, 2014.  

2. Jaijantra, S., D. Naphrom and C. Santhasup. 2013. Effects of fertilizer management on fruit 
quality of pomelo cv. Thong Dee in Wiang Kaen District, Chiang Rai Province. p. 18-22. 
In Proceeding of International Graduate Research Conference 2013. The Empress 
Hotel Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand. 20 December, 2013.  

3. Kaewsopak, O., D. Naphrom and P. Supapornhemin. 2013. Comparison of fatty acid and 
alkaloid contents in Celastrus paniculatus Willd. seed oil. p. 23-26. In Proceeding of 
International Graduate Research Conference 2013. The Empress Hotel Chiang Mai, 
Chiang Mai, Thailand. 20 December, 2013.  

4. Khumtue, S. and D. Naphrom. 2013. Effects of plant growth regulators on quality of 
Makiang fruit (Cleistocalyx nervosum var. paniala). p. 200-204. In Proceeding of 
International Graduate Research Conference 2013. The Empress Hotel Chiang Mai, 
Chiang Mai, Thailand. 20 December, 2013. 

 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. ชนิตา แปงปวน และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของการควั่นกิ่งร่วมกับการพ่นเอทิฟอนแลโพแทสเซียมไนเต

รทต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ IAA ในลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. หน้า 237-247. ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย. โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย. 3-5 มิถุนายน 2558. 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร  ธรรมดี 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. ชลธชิา ใจมาแก้ว ศิวาพร ธรรมดี และ จามจุรี โสตถิกุล. 2559. ผลของน ้าตาลซูโครส ถ่านกัมมันต์ 

และระยะเวลาการให้แสงต่อการสร้างเหง้าของขิงในสภาพปลอดเชื อ. วารสารเกษตร 32(1): 9-17. 
2. เพชรดา อยู่สุข ดนัย บุณยเกียรติ ศิวาพร ธรรมดี และ พิชญา บุญประสม พูลลาภ. 2558. 

การเปลี่ยนแปลงประมาณกลูโคซิโนเลตในผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่ผ่านและไม่ผ่านการลด 
อุณหภูมิด้วยระบบสุญญากาศก่อนการเก็บรักษา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ):  
443-447. 

3. เทวิณ ีพันธส์ิทธิ์ ศวิาพร ธรรมดี และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การสรา้งหวัของว่านจูงนางที่พ้น 
การพักตวัก่อนฤดูกาล. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 535-540. 

4. อนุธิดา เทพา ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2557. ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 747-752. 

5. ดวงกมลวรรณ กบกันทา ศิวาพร ธรรมดี และ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. 2556. ผลของการท้า Seed Priming 
ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวา. วารสารแก่นเกษตร 41(3): 239-246. 

6. กฤติยาพร บวรวัฒนะ ศิวาพร ธรรมดี และ อดิศร กระแสชัย. 2555. ผลของปริมาณไอออนบีม 
พลังงานต่้าในการชักน้าการกลายพันธุ์ของอัญชัน. วารสารเกษตร 28(3): 245-254. 

7. ญาณี โปธาดี ศิวาพร ธรรมดี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. การคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมระหว่างคะน้า 
และบรอกโคลีที่มีซัลโฟราเฟนสูง. วารสารเกษตร 28(2): 165-171. 

8. อัณศยา สุริยะวงศ์ตระการ วีระพันธ์ กันแก้ว อัญชัน ชมภูพวง ศิวาพร ธรรมดี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2555. 
การคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอกโคลีเพื่อผลิตต้นอ่อนที่มีซัลโฟราเฟนสูง. วารสารเกษตร 
28(1): 1-9. 

 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. วิชรุจญ์ ทองค า ณัฐา โพธาภรณ์ และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2558. ความสามารถในการผสมข้ามสกุลย่อย

ของกล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิด. วารสารเกษตร 31(3): 241-249. 
2. อัปสร วิทยประภารัตน์ และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2558. สภาวะที่เหมาะสมส าหรบัการศึกษาโครโมโซมของ

ตีนฮุ้งดอย (Paris polyphylla Smith). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 303-309.  
3. จตุรงค์ พวงมณี กุหลาบ อุตสุข ฐากูร ปัญญาใส และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การศึกษาการผลิตผักโขม

ต้นอ่อน. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 840-845. 
4. เทวิณี พันธ์สิทธิ์ ศิวาพร ธรรมดี และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การสร้างหัวของว่านจูงนางที่พ้นการพัก

ตัวก่อนฤดูกาล. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 535-540. 
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5. อนุธิดา เทพา ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2557. ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 747-752. 

6. อังคณา เดชอูป อรวรรณ ฉตัรสีรุ้ง สุรนิทร์ นลิส าราญจติ และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การศึกษาพืช
อาศัยเพ่ือขยายเชื้อราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาจากสวนล าไย. วารสารแก่นเกษตร 42(3) (พิเศษ): 136-
140. 

 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. อนุพล นาชัยสินธุ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาโครโมโซม

ของดาเนีย. หน้า 61-67. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. 

 

7. อาจารย์ ดร.จุฑามาส  คุ้มชัย  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Kumchai, J., J.Z. Huang, C.Y. Lee, F.C. Chen and S.W. Chin. 2013. Proline partially 

overcomes molybdenum excess toxicity on in vitro grown cabbage seedlings. 
Genetics and Molecular Research 12(4): 5589-5601 

2. Kumchai, J., J.Z. Huang, C.Y. Lee, F.C. Chen, S.W. Chin. 2013. The induction of antioxidant 
enzyme activities in cabbage seedlings by heavy metal stress. World Academy of 
Science, Engineering and Technology 73: 465-470. 

3. J. Kumchai, Y.C. Wei, C.Y. Lee, F.C. Chen and S.W. Chin. 2013. Production of interspecific 
hybrids between commercial cultivars of the eggplant (Solanum melongena L.) and 
its wild relative S. torvum. Genetics and Molecular Research 12(1): 755-764. 

 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Kumchai, J. and M. Nikornpun. 2013. Genetic Resources of Male Sterility for Chilies 

Breeding. In: The Proceedings of The 7th ASIAHORCs General Meeting and The 5th 
ASIAHORCs Joint Symposium, Hotel Santika Siligita, Nusa Dua, Bali, Indonesia, 26-28 
November, 2013. 

 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2559. การประยุกต์ใช้สารเรืองแสงเพ่ือ

การทดสอบสารพิษตกค้างในผัก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 47(พิเศษ 3): 35-38.  
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2. จุฑามาส คุม้ชยั ศรสวรรค ์ศรีมา และ ชลธชิา วัดแปน้. 2558. ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ าต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักกาดฮ่องเต.้ วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 704-707.  

3. จุฑามาส คุ้มชยั ศรสวรรค ์ศรีมา และ พฤกษา วังแสง. 2558. ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ าต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตคะน้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 708-712. 

4. ศรสวรรค์ ศรีมา และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2558. การตรวจสอบความมีชีวิตของเรณูในผักกาดขาวปลี. วารสาร
เกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 137-141. 

5. สุรีรัตน์ บุญทวี และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2557. อายุการเก็บเกี่ยวต่อการเพิ่มข้ึนของน้ าหนักผลผลิตและ
ปริมาณเส้นใยผักกาดฮ่องเต้ (Brassica campestris L. ssp. chinensis). วารสารแก่นเกษตร 42(3) 
(พิเศษ): 921-926. 

 
8. อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 
งานวิจัยระดับนานาชาติ 
1. Boonyakiat, D., C. Chuamuangphan, P. Maniwara and P. Seehanam. 2016. Comparison of 

physico-chemical quality of different strawberry cultivars at three maturity stages. 
International Food Research Journal 23(6): 2405-2412. 

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. นฤภร เทพสุวรรณ์ พลกฤษณ์ มณีวระ และพิมพ์ใจ สีหะนาม. 2559. ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของ

ปทุมมาตัดดอกพันธุ์ทวิสเตอร์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(3)(พิเศษ): 301-304. 
2. พรสวรรค์ ธรรมพฤฒินันท์ นิพนธ์ กิติดี พลกฤษณ์ มณีวระ และพิมพ์ใจ สีหะนาม. 2559. ผลของสารละลาย

พัลซิ่งต่อคุณภาพของกล้วยไม้ซิมบิเดียมไวท์คริสตัล พันธุ์บริจิตต์ บาร์โดต์ ตัดดอก. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 47(3)(พิเศษ): 309-312. 

3. พิมพ์ใจ สีหะนาม วิมลฉัตร สมนิยาม และ ดรุณี มูลโรจน์. 2559. อิทธิพลของขนาดผลต่อคุณภาพของผล
มะยงชิดพันธุ์สวัสดี. วารสารแก่นเกษตร 44(1): 95-104. 

4. พิมพ์ใจ สีหะนาม วิมลฉัตร สมนิยาม และ ดรุณี มูลโรจน์. 2558. คุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลมะยง
ชิดพันธุ์สวัสดีที่ระยะผลแก่ทางการค้า. วารสารแก่นเกษตร 43(3): 463-472.  

5. ปัทมา สังข์เงิน และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2556. อิทธิพลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า. วารสารเกษตร 29(3): 195-205. 

 
หนังสือ 
1. พิมพ์ใจ สีหะนาม และวรวลัญญ์ รุ่งเรืองศรี. 2559. ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของผลส้ม ใน 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลส้มเปลือกล่อน. บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ ากัด, 
กรุงเทพมหานคร. หน้า 123-144. 



 65 

13. อาจารย์ ดร.สรณะ สมโน 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Sommano, S., W. Kumpoun and N.A Yusuf. 2017. Subcellular extraction and enzyme 

characterisation of polyphenol oxidase and peroxidase in Cinnamon myrtle. Acta 
Physiologiae Plantarum. DOI 10.1007/s11738-016-2339-8. 

2. Sommano, S., P. Sirikum and R. Suksathan. 2016. Phytochemical screening and 
ethnobotanical records of some medicinal plants found in Huai Hong Krai Royal 
Development Study Centre. Medicinal Plants 8(3): 171-176. 

3. Sommano, S. 2015. Extraction of active polyphenol oxidase and peroxidase from a plant 
rich in phenolics: Backhousia myrtifolia.  Acta Horticulturae 1088: 547-552. 

4. Sommano, S. 2015. Physiological and biochemical changes during heat stress induced 
browning of detached Backhousia myrtifolia (Cinnamon Myrtle) tissues. Tropical Plant 
Biology 8: 31–39.  

5. Sommano, S., N. Saratan, R. Suksathan and T. Pasudee. 2016. Chemical composition and 
comparison of genetic variation  of commonly available Thai garlic used as food 
supplement. Journal of Applied Botany and Food Quality 89: 235 - 242  

6. Sommano, S., P. Kerdtongmee, M. Nisoa and M. Chompoo.  2015. Fabrication and 
characteristics of phase control microwave power for jasmine essential oil extraction. 
Journal of Essential Oil Research 4: 316-323. 

7. Sommano, S., N. Caffin, J. McDonald and R. Cocksedge. 2013. The impact of thermal 
processing on bioactive compounds in Australian native food products bush tomato 
and Kakadu plum. Food research international 50: 557-561.   

8. Sommano, S., N. Caffin, J. McDonald and G. Kerven. 2013. Screening for antioxidant activity, 
phenolic content and flavonoids from Australian Native food plants. International 
Journal of Food Properties 16(6): 1394-1406. 

9. Sommano, S., D. Joyce, S.Q Dinh and B. D’Arcy. 2012. Infection by Alternaria alternata 
causing discoloration in Backhousia myrtifolia. Journal of Horticultural Science 
Biotechnology 87(1): 41-46.   

 

 
 

 



 66 

4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     36  หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ์                                    36  หน่วยกิต 
     359797 ก.พส. 797 วิทยานิพนธ์          36  หน่วยกิต 
ข. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย      ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา              ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ  
นักศึกษา 
ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพืชสวน ประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และส่งบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา  
 
2. มีการจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงาน (presentation) ความก้าวหน้าการวิจัยในการ

สัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
 

3. มีการเสนอผลงานภาคบรรยาย ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอ
ต่อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

2. การจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ใน
การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
4 ภาคการศึกษา หากนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ภาค
การศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 
-ยกเลิก- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 
 
เพื่ อ ให้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการวิจัยท่ี
นักศึกษาได้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ไว้ 
 
ก าห นด ให้ นั ก ศึ กษ าตี พิ มพ์ ใน วารสาร
ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ
นานาชาติ  หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร อย่างน้อย 2 เรื่อง แล้ว 

เหมอืนเดิม 
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4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึง

ของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในการประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) ท่ียอมรับโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพืชสวน โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full 
paper) ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ง. ผ่านการสอบประมวลความรู้ 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติท่ี
อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ง. เหมือนเดิม 

ปรับจ านวนให้เหมาะสมและปรับเงื่อนไข 
เพื่ อให้ เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2559 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         ไม่น้อยกว่า   37  หน่วยกิต 
 
ก. กระบวนวิชาเรียน                                           ไม่น้อยกว่า   25 หน่วยกิต 
   1. กระบวนวิชาระดับปริญญาโท                          ไม่น้อยกว่า   25 หน่วยกิต 
      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต 
          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                             1 หน่วยกิต 
                359791 ก.พส. 791 สัมมนา                                   1 หน่วยกิต 
         1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี 
359701 ก.พส. 701   การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของ          3 หน่วยกิต 
                               พืชทางด้านการเกษตร  
359702 ก.พส. 702  การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร  3 หน่วยกิต 
359703 ก.พส. 703 ความสัมพันธ์ของน้ าต่อพืช  3 หน่วยกิต 
 
 
359704 ก.พส. 704  เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร  3 หน่วยกิต 
 
359705 ก.พส. 705  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 
ก. กระบวนวิชาเรียน                                           ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
   1. กระบวนวิชาระดับปริญญาโท                          ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิก 
 
 
359704 ก.พส. 704  เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร  3 หน่วยกิต 
 
359705 ก.พส. 705  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 
 ปรับจ านวนหน่วยกิตให้เท่ากับแบบ 1 ตามข้อ     
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน่ืองจากมีกระบวนวิชาในสาขาวิชาอื่นท่ีมีเน้ือหา
ใกล้เคียงกัน โดยนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนได้ใน
กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ 
ปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับภาษาไทย และปรับลักษณะ
กระบวนวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
 

เหมือนเดิม 
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359706 ก.พส. 706  ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน  3 หน่วยกิต 
 
 
359707 ก.พส. 707  ไมโครเทคนิคในพืชสวน  3 หน่วยกิต 
 
 
 
359708 ก.พส. 708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์   3 หน่วยกิต 
  พืชสวนขั้นสูง 
 
 
 
359711 ก.พส. 711  สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
359712 ก.พส. 712 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  3 หน่วยกิต 
 
359713 ก.พส. 713  สรีรวิทยาไม้ดอกไม้ประดับ  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

359706 ก.พส. 706  ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน  3 หน่วยกิต 
 
 
359707 ก.พส. 707  ไมโครเทคนิคในพืชสวน  3 หน่วยกิต 
 
 
 
เหมือนเดิม 
 
359709  ก.พส. 709 การจัดจ าแนกพืชสวน 4 หน่วยกิต 
 
 
359711 ก.พส. 711  สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
ยกเลิก 
  
359713 ก.พส. 713  สรีรวิทยาของไม้ดอก  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับภาษาไทย และปรับปรุงให้มีผลการ
เรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ปรับเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนเพื่อให้โอกาสนักศึกษาใน
หลายหลักสูตรสามารถลงทะเบียนเรียนได้  และ
ปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
 
 
เปิดกระบวนวิชาใหม่ ซ่ึงรวมเน้ือหาวิชาของกระบวน
วิชา 359721 และ 359751 เนื่องจากมีเนื้อหาส่วน
หน่ึงเหมือนกันและสามารถเชื่อมโยงกันได้  
ปรับเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนเพื่อให้โอกาสนักศึกษาใน
หลายหลักสูตรสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ปรับ
ลักษณะกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอน และปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
มีเน้ือหากระบวนวิชาท่ีสอดคล้องและคล้ายคลึงกับ
กระบวนวิชา 359708 
ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความถูกต้องและสอดคล้องกัน ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่าน
ก่อนเพื่อให้โอกาสนักศึกษาในหลายหลักสูตรสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ และปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้
ครบท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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359715 ก.พส. 715  กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง  3 หน่วยกิต 
 
 
 
359716 ก.พส. 716  สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของไม้ดอก  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
359721 ก.พส. 721  การจ าแนกพืชผัก  3 หน่วยกิต 
 
 
359722 ก.พส. 722  การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
359723 ก.พส. 723  สรีรวิทยาของพืชผกั 1  3 หน่วยกิต 
 
 
359724 ก.พส. 724  สรีรวิทยาของพืชผัก 2  3 หน่วยกิต  
 
 

359715 ก.พส. 715  กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง  3 หน่วยกิต 
 
 
 
359716 ก.พส. 716  สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม ้  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
ยกเลิก 
 
 
359722 ก.พส. 722  การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
359723 ก.พส. 723  สรีรวิทยาของพืชผัก   3 หน่วยกิต 
 
 
ยกเลิก 
 
 

ปรับปรุ ง เน้ื อหากระบวนวิชาให้ มี เน้ือหาขั้ นสู ง 
สอดคล้องกับสถานการณ์ เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ 
ในปัจจุบัน และปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน TQF  
ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับภาษาไทย ปรับปรุงเน้ือหากระบวน
วิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์  เทคโนโลยี องค์
ความรู้ใหม่ ในปัจจุบัน และปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้
ครบท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน TQF  
รวมเน้ือหาวิชาของกระบวนวิชา 359721 และ 
359751 แล้วเปิดเป็นกระบวนวิชาใหม่เป็น กระบวน
วิชา 359709 
ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับภาษาไทย ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่าน
ก่อนเพื่อให้โอกาสนักศึกษาในหลายหลักสูตรสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้  ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ 
ในปัจจุบัน และปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ปรับปรุงกระบวนวิชา เน่ืองจากได้ยุบรวมกระบวน
วิชา 359723 และ 359724 เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้รหัส 
359723 
ยกเลิกกระบวนวิชา 359724 โดยน าเน้ือหาไปรวมกับ
กระบวนวิชา 359723 
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359751 ก.พส. 751  การจ าแนกไม้ผลเศรษฐกิจ  3 หน่วยกิต 
 
 
359752 ก.พส. 752  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล  3 หน่วยกิต 
 
359753 ก.พส. 753  สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
359871 ก.พส. 871  หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1  1 หน่วยกิต
359872 ก.พส. 872  หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2  2 หน่วยกิต 
359873  ก.พส. 873  หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3 3 หน่วยกิต 
      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)   ไม่เกิน     15 หน่วยกิต 
 
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                     ไม่มี 
ข. ปริญญานิพนธ์ 
    359799 ก.พส. 799 วิทยานิพนธ์                           12 หน่วยกิต 
ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา             ไม่มี 
 
 
 

ยกเลิก 
 
 
ยกเลิก 
 
359753 ก.พส. 753  สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ  3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)   ไม่เกิน     14 หน่วยกิต 
 
   2. เหมือนเดิม 
ข. เหมือนเดิม 
 
ค. เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 

รวมเน้ือหาวิชาของกระบวนวิชา 359721 และ 359751 
แล้วเปิดเป็นกระบวนวิชาใหม่เป็น กระบวนวิชา 359709 
มีเน้ือหากระบวนวิชาท่ีสอดคล้องและคล้ายคลึงกับ
กระบวนวิชา 359708 
 
ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับภาษาไทย ปรับเงื่อนไขท่ีต้องผ่าน
ก่อนเพื่อให้โอกาสนักศึกษาในหลายหลักสูตรสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ ปรับเน้ือหาให้สอดคล้องทันสมัย 
และปรับปรุงให้มีผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
 
 
 
ปรับเพ่ือให้จ านวนหน่วยกิตรวมเท่ากับแบบ 1 ตามข้อ 
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
    1. รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบรายงานผล
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพืชสวน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
หรือสิ่ งพิ มพ์ ท างวิช าการในการประชุ มวิชาการ ท่ี มี ร าย งานการประชุ ม 
(proceedings) ท่ียอมรับโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาพืชสวน โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม ( full 
paper) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
จ. ผ่านการสอบประมวลความรู้ 
 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่น
ค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอต่อประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

  
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติท่ีมีฐานข้อมูล TCI Tier 1 
หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็น
ชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 
จ. เหมือนเดิม 
 

 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 
 
ปรับจ านวนให้เหมาะสมและปรับเงื่อนไข เพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 แบบ 1 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ                         - 

  เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์                                   - 

  น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                      -                
  
  รวม    0 

  

เหมือนเดิม 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

359797 ก.พส. 797  วิทยานิพนธ์ 12 

 น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 รวม  12 
 

เหมือนเดิม 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

359797 ก.พส. 797  วิทยานิพนธ์ 12 

 น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 
 รวม 12 

เหมือนเดิม 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
359797 ก.พส. 797  วิทยานพินธ ์ 12 
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 สอบวิทยานิพนธ ์
 รวม  12 

เหมือนเดิม 
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แบบ 2   
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

359….   กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 

359….   กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 

359….   กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 

..........   กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 

   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 

   เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 
   รวม    12 
 

เหมือนเดิม 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

………..   กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 

………..   กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 

359799 ก.พส. 799  วิทยานิพนธ์ 6 
  รวม 12 

เหมือนเดิม 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

………..   กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 3 

………..   กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 3 

359799 ก.พส. 799  วิทยานิพนธ์ 6 

  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 
  รวม  12 

 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

………..   กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 3 

………..   กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 2 

359799 ก.พส. 799  วิทยานิพนธ์ 6 

  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 
  รวม  11 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

359791  ก.พส. 791 สัมมนา 1 1 

  สอบวิทยานิพนธ์ - 

  รวม 1 
 

เหมือนเดิม 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 
   ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศึกษา 
 

 
 
  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับท่ี    ๐๑๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     ข้อ ๑๔  
และข้อ  ๑๕   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การ
รับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น   
 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการ
เทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่   ๙  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  ๐๐๐๙/๒๕๕๑  เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและ        การเทียบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ๒.  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หรือระหว่างแบบ  ๑  และ   แบบ  ๒  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/
หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
       ๒.๑ นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมคีุณสมบัติเบื้องต้นของ         ผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๖  คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบการศึกษาที่
ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 
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  ๒.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๒.๓ กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
 ๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  เป็นหลักสูตร
นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
ส่วนงานไดพิ้จารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   
 การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๒.๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา    
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็น
หลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม ่
 

๓. การย้ายสาขาวิชา 
    การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิมหรือ
ระหว่างส่วนงาน  ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
   ๓.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 
   ๑)  มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

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

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

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

 
 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตร
สาขาวิชานั้นๆ ใหม่  และการย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา
เรียบร้อยแล้ว 

  
๔. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

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

 นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ 
หาก 

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

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

ชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน    
    นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
    ๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน  เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก 

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

  ๔.๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา    
 ที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการ  
 อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

    ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  
    บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน  
  หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ 

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

๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต  
  วิทยาลัย  และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออก  
 รหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

๕. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่   ที่ส าเร็จการศึกษาหรือ
เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 
   ๕.๑ ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่วยกิตท่ีได้
ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้   ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้
พิจารณาเห็นชอบแล้ว   
   ๕.๒  ในกรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
อุดม ศึกษาอ่ืน   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงานที่รับโอน 
แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก
เข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๕.๓ ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า (Honor 
Program)  และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ  
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บัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าวมาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สามารถด าเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้   ทั้ ง นี้ จ ะ ต้ อ งศึ ก ษ า
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๖. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๖.๑ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมา
เป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษา 
ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

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

๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียน
ของภาคการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

๘.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  ตัวแรก
ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗ 

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

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์) 
                                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 


