
มคอ. 2  ระดับปริญญาโท 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาโรคพืช  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาโรคพืช 

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Plant Pathology 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

      ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  (โรคพืช) 

  : ชื่อย่อ    วท.ม. (โรคพืช) 

      ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม   Master of Science  (Plant Pathology) 

  : ชื่อย่อ    M.S.  (Plant Pathology) 

 

3.  วิชาเอก     - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก 1    จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร          36  หนว่ยกิต  

แผน ก  แบบ ก 2    จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า   36  หนว่ยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปี

การศกึษา  
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 5.2  ภาษาที่ใช้  

   ภาษาไทย  

   ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  

 5.3  การรับเข้าศึกษา  

   นักศึกษาไทย  

   นักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

            เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

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

   รูปแบบของการร่วม 

   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก ๒ สถาบัน  

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

  กรณีหลักสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

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

   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่  1  ปีการศึกษา  2556 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2555เมื่อวันที่ 13 กนัยายน 

พ.ศ. 2555 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2556 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา  2557 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 -รับราชการ : กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร 

                       เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  และเป็นครูในสถานการศกึษาอาชีวศึกษา 

 -ท างานเอกชน : บริษัท, ห้างร้าน  และ อื่น ๆ  หรือเป็นอาจารย์, ครูสอนในมหาวิทยาลัย 

                           หรอืโรงเรียนเอกชน 

 -ธุรกิจส่วนตัว : เป็นเจ้าของห้างร้านที่ขายอุปกรณ์การเกษตร  ปุ๋ย, สารเคมี  และ อื่น ๆ 
 

9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษา, สาขาวิชา 

สถาบันที่ศึกษาส าเร็จ, ปีที่จบการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. รศ.ดร.ชัยวัฒน์   โตอนันต์ - วท.บ. (ชวีวทิยา), มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2524 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื,  
   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 

- Ph.D. (Molecular Plant Pathology), Kinki University,  

   Japan. 1995 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x)  

2. ผศ.ดร.เกวลิน   คุณาศกัดากลุ - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื,  
   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื,  
   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

- วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  

   2544 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

3. ผศ.ดร.อังสนา   อัครพิศาล - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื,  
   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื,  
   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

- Ph.D. (Molecular Biology) University of Bath, England,  

   2000 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

   ในสถานที่ตั้ง  

   นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน    

       หลักสูตร  

       11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

     สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึง  

ปัจจัยส าคัญต่อการผลิตพืชของประเทศ  การแก้ปัญหาที่เกิดจากโรคพืช  มีความจ าเป็นต้องใช้องค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางด้านโรคพืช  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุกระบวนการเกิดโรคและวิธีการ

ป้องกันก าจัดที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม  หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาโรคพืช  ได้เปิดท าการสอนตั้งแตป่ี พ.ศ. 2539  ในปัจจุบันวิชาการทางดา้น

โรคพืชได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับความต้องการบุคลากรทางด้านนี้  ทั้งในภาครัฐและ

เอกชนได้เปลี่ยนไปจากเดิม  ภาควิชาฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระในรายวิชาใหม่  

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางโรคพืช 

 

     11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กล่าวถึงการ

เปลี่ยนแปลงด้านสังคมประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ  ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสในการ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อย่างสันติและเกื้อกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้ง

การสรา้งกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ  

       พันธกิจของสถาบัน  

  12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

      จากสถานการณ์ข้อ 11.1 และ 11.2  ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเกิดที่คนขาดความรู้ที่จะพึ่งตนเอง

ในด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องแก้ที่คน เมื่อปรียบเทียบ

ระหว่างการผลิตทางการเกษตรทั้งหมด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ได้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาสูง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการป้องกันก าจัดโรคพืช อย่างได้ผล 

ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ตลอดจนการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
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  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและ

เก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้  มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชการ สามารถ

ผลติผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาทางดา้นการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม มจีติส านึกใน

ศลิปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และด ารงตนในสังคมได้อย่างมธีรรมาภบิาล  

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   
 

       13.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น      

                                                          - ไม่มี - 
 

       13.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน     

                                                          - ไม่มี - 
 

       13.3  การบรหิารจัดการ   

                                                          - ไม่มี - 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

       1.1  ปรัชญา  

    เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพืชวิทยาแม่บท และโรคพืชวิทยาประยุกต์ที่ทันสมัย มีการพัฒนา

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อป้องกันและก าจัดโรคพืชที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่ท าความ

เสียหายแก่พืชเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยค านึงถึงการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้ต่ าที่สุด และให้มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืช  ซึ่ง

อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตร และก่อใหเ้กิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม 

ซึ่งหากมีก็จะให้เกิดน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาวิทยาการในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ เชื้อรา 

ไวรัส แบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และ

อุตสาหกรรมเกษตรที่ก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

 

  1.2  วัตถุประสงค์   

     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อผลิตมหาบัณฑติ สาขาวิชาโรคพืช ที่ 

      1) มีความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจน

ทักษะและประสบการณ์ในด้านการวางแผน การด าเนินการวิจัย และทดลองในระดับก้าวหน้า  

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิธีการป้องกันก าจัดโรคพืช โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

      2) มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ  โดยมีความสามารถ

ในการคิด วิเคราะห ์และแก้ไขปัญหา  ได้อย่างมรีะบบ และมีจริยธรรม   

      3) สามารถเผยแพร่  และแลกเปลี่ยนความรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในชุมชน  เพื่อการด ารงไว้ซึ่งประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจน

การน าวิทยาการใหม่ที่ก้าวไกล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาพัฒนา

ประเทศ  
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ี

ในด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาโท

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาโท 

ที่ได้รับเงนิเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม

เกณฑ ์

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา  

      1.1  ระบบ  

  ระบบรายปี 
  ระบบทวิภาค  ภาคปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

  ระบบหนว่ยการศกึษา (Module)  
 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มภีาคฤดูร้อน 
 

1.3   การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

     .................................................................... 
 

2.   การด าเนินการหลักสูตร  
 

      2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
             ระบบการศึกษาตลอดปี 

  ในเวลาราชการ  

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

  ในเวลาราชการ  

  นอกเวลาราชการ (ระบุ).............................................................................  
             ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

  ในเวลาราชการ  

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

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 

      หลักสูตร แผน  ก แบบ ก1 
                   1.  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศกึษาที่  
                       ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาแหง่ชาติรับรองมาตราฐานการศกึษา ที่มีผล  
                       การเรียนดี หรอื เป็นผู้มปีระสบการณ์ดา้นการวิจัย หรอืวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  หรอื  
                       สัมพันธ์กับสาขาวิชาโรคพืชไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถ  
                       และศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้       โดยใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของ 
                       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาโรคพืช  
                   2.  เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สถานศกึษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศกึษาเป็น 

                       ภาษาไทยได้ 
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                   3.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

                       เรื่องการรับสมัครเข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา  
 

      หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2 

                   1.  ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาที่ส านักงาน 

                       คณะกรรมการอุดมศกึษารับรองมาตราฐานการศกึษา  และมีคุณสมบัติตรงตามที่ 

                       ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ในแตล่ะสาขาวิชา 

                   2.  เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สถานศกึษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศกึษาเป็น 

                       ภาษาไทยได้ 

                   3.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

                        เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา 

             

2.3   ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

  ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 
 

      2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรียน 

  จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรยีนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ใหค้ าแนะน าแก่นักศึกษา 

  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

  อื่นๆ ส่งเสริมให้มกีระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนาย่อยโดยมีเนือ้หา

ครอบคลุมการเรียน อ่าน และการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และรวมถึงความรูด้้าน

คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรใ์นสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาคการศกึษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           

แผน ก แบบ ก1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

แผน ก แบบ ก2 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 

การศกึษา 

          

แผน ก แบบ ก1    2 1 2 1 2 1 2 

แผน ก แบบ ก2    10 5 10 5 10 5 10 
 

2.6   งบประมาณตามแผน   

   2.6.1  รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปีไปข้างหน้า  โดยจ าแนก   

            รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

 

การเรยีนการสอน 
 

78,500,600 
 

 

25,956,600 
 

79,285,600 
 

26,020,900 
 

80,078,400 
 

26,184,000 
 

วิจัย 
 

22,610,800 
 

 

8,196,200 
 

24,530,000 
 

8,242,800 
 

26,610,700 
 

8,295,100 
 

บรกิารวิชาการฯ 
 

3,000,000 
 

 

3,912,800 
 

3,100,000 
 

3,950,600 
 

3,200,000 
 

3,988,900 
 

การท านุบ ารุงฯ 
 

- 
 

 

600,000 
 

- 
 

602,400 
 

- 
 

604,200 
 

สนับสนุนวิชาการ 
 

250,200 
 

 

1,578,900 
 

250,200 
 

1,586,700 
 

250,200 
 

1,594,500 
 

บริหารมหาวิทยาลัย 
 

28,148,000 
 

 

6,877,300 
 

28,148,000 
 

17,138,100 
 

28,148,000 
 

17,137,600 

 

รวม 
 

132,509,600 
 

 

57,382,100 
 

135,313,800 
 

57,541,500 
 

138,287,300 
 

57,804,300 
 

รวมทั้งส้ิน 
 

189,891,700 
 

 

192,855,300 
 

196,091,600 

 

  2.6.2  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา (ข้อมูลจากกองแผน) 

  ปริญญาโท และปริญญาเอก  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่    จ านวน    80,000   บาท  
   (ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 1 คน ตลอดหลักสูตร) 
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2.7   ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

  แบบศกึษาด้วยตนเองจากบทความวชิาการเพื่อการวิเคราะห์ 
 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศกึษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศกึษา  

 

3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1  หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

        หลักสูตรแผน ก1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร   36 หนว่ยกิต 

        หลักสูตรแผน ก2 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หนว่ยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

    3.1.2.1  โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 
          จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   36 หนว่ยกิต  

   ก. วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต  
       360797  วิทยานิพนธ์    36 หนว่ยกิต  

   ข. กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
   1) การจัดสัมมนา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างนอ้ยภาคการศกึษาละ  1  ครั้ง 
       เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศกึษา  และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะ 
       เวลาการศกึษา 
   2) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรือส่วน  
       หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืได้  
       น าผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาฯ   หรอื  
       เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  โดยผลงานที่เผยแพร่  
       ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ ำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็น  
       ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  
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   3) รายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานของบัณฑิตวิทยาลัย   โดยผ่านความ 
       เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ     และรวบรวมส่งบัณฑติ 
       วิทยาลัย ทุกภาคการศกึษา  
   ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
     1)  ตามเงิ่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                               ภาษาต่างประเทศ 
     2)  ตามเงิ่อนไขของสาขาวิชา   - ไม่ม ี-  

 

3.1.2.2  โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
     จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36  หนว่ยกิต  
   ก.  กระบวนวิชาเรยีน  ไม่น้อยกว่า     24  หน่วยกิต  
    1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่น้อยกว่า   24  หนว่ยกิต  
              1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    18  หนว่ยกิต  
     1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ     5  หนว่ยกิต  
      360761  เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช    3  หน่วยกิต  
      360791  สัมมนา 1     1  หน่วยกิต  
      360792  สัมมนา 2     1  หน่วยกิต 
     1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า      13  หนว่ยกิต  
         โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี ้ 
      360701  ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ระหว่างพืชและเชื้อโรค   3  หน่วยกิต  
      360703  การศกึษาเนือ้เยื่อพืชที่เป็นโรค    3  หน่วยกิต  
      360706  โรคพืชวิทยาขัน้สูง      3  หน่วยกิต  
      360709  นิเวศวิทยาของเชือ้โรคพืช     3  หน่วยกิต  
      360711  แบคทีเรยีโรคพืชขั้นสูง      3  หน่วยกิต  
      360721  ราโรคพืชขั้นสูง         3  หน่วยกิต  
      360722  เชื้อราในโรงเก็บและสารพิษที่เกิดจากเชื้อรา   3  หน่วยกิต  
      360723  ราวิทยาประยุกต์ทางการเกษตร    3  หน่วยกิต  
      360729  เชื้อราแป้ง     3  หน่วยกิต  
      360731  อนุกรมวิธานของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช    3  หน่วยกิต  
      360732  ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชขั้นสูง     3  หน่วยกิต  
      360741  ไวรัสวิทยาขั้นสูง      3  หน่วยกิต  
      360743  ระบาดวิทยาของไวรัสสาเหตุโรคพืช   3  หน่วยกิต  
      360751  โรคเมล็ดพันธุ์พืช      3  หน่วยกิต  
      360762  เทคนิคเซรุ่มวิทยาทางโรคพืช    3  หน่วยกิต  
      360771  โรคพืชในระดับโมเลกุล      3  หน่วยกิต  
      360772  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันก าจัดศัตรูพืช   3  หน่วยกิต  
      360782  การควบคุมโรคพืชทางชีวภาพ   3  หน่วยกิต  
      360783  การควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี   3  หน่วยกิต  
      360795  ปัญหาพเิศษ     1  หน่วยกิต  
      360796  หัวข้อเลอืกสรรทางโรคพืช    1  หน่วยกิต  
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              1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่เกิน     6 หนว่ยกิต  
    1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ   ไม่ม ี
    1.2.2  กระบวนวิชาเลือก  ไม่เกิน    6  หน่วยกิต  
    โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประจ าตัวนักศึกษา 
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใน8ณะเกษตรศาสตร ์หรอืกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าวิทยานิพนธ์ เช่น กระบวนวิชาในคณะวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, เภสัชศาสตร์ ฯลฯ ทั้งนี ้
ขึน้อยู่กับหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาในสาขาวิชาใด 
 

                  2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง    ไม่ม ี
 

    ข.  วิทยานิพนธ์     12  หนว่ยกิต  
      360799  วทิยานพินธ์    12  หนว่ยกิต  

    ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย   ภาษาต่างประเทศ 
                  2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา    ไม่ม ี

    ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
     1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 
          1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศกึษา  และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง  
          ตลอดระยะเวลาการศกึษา 
     2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพมิพ์ หรอือยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรอืสว่นหนึ่ง  
          ของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสาร      หรอืสิง่พิมพ์ทางวิชาการ หรอืไดน้ า  
          ผลงานออกเผยแพร่ตอ่สาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาฯ  หรอืเสนอต่อ  
          ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นตอ้งเป็น  
          บทความฉบับเต็ม (full paper) จ ำนวนไม่น้อยกวา่ 1 เรื่อง และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
     3) รายงานความกา้วหน้าตามแบบรายงานของบัณฑติวทิยาลยั   โดยผ่านความเห็นชอบของ  
          ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ        และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค  
          การศึกษา  
 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงรหัสกระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยเลขสามหลักคือ 360...  
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3.1.2.1  Plan  A Type  A1 

Degree Requirements   36 credits  

Curriculum Structure 

A.  Thesis    36 credits  

  360797  Thesis    36   Credits  

B.  Academic Activities  
    1)  A student must organize,  conduct and present a seminar or discussion on topic  
         related to his/her thesis at least two semesters and students have to attend  
         seminar every semester that the course is offered.  
    2)  A student must have at least two paper published, representing the whole or  
         part of his/her thesis work or accepted to be published in a journal and student  
         must be the first author. 
    3)  A student has to submit a written report regarding his/her progressive academic  
         activites to the advisory committee, the Plant Pathology Program Administrative  
         Committee and Graduate School every semester.  

C.  Non-credit course  
       1.   Graduate School’s requirement          - a foreign language 
       2.   Program’s requirement                  - none - 
 

3.1.2.2  Plan  A Type  A2 

Degree Requirements                   Total  : a minimum of     36   Credits 

Curriculum Structure 

A.  Course work  :    a minimum of     24   Credits 

       1.  Graduate course  :   a minimum of     24   Credits  

            1.1   Field of concentration courses  : a minimum of     18   Credits  

                    1.1.1  Required courses         5    Credits  
            360761   Research Techniques in Plant Pathology    3    Credits  
            360791   Seminar 1        1    Credits  
            360792   Seminar 2        1    Credits  

                    1.1.2  Elective courses  : a minimum of     13    Credits  
           With approval of advisor, a student may select any courses in plant 
           Pathology; 
            360701   Genetics of Host-Parasite Interaction     3    Credits  
            360703   Plant Histopathology       3   Credits  
            360706   Advanced Plant Pathology      3   Credits  
 

            360709   Ecology of Plant Pathogens      3   Credits  
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            360711   Advanced Plant Pathogenic Bacteria     3   Credits  
            360721   Advanced Plant Pathogenic Fungi     3   Credits  
            360722   Storage Molds and Mycotoxins     3   Credits  
            360723   Applied Mycology in Agriculture     3   Credits  
            360729   The Powdery Mildews      3   Credits  
            360731   Taxonomy of Plant Parasitic Nematodes    3   Credits  
            360732   Advanced Plant Nematology      3   Credits  
            360741   Advanced Plant Virology      3   Credits  
            360743   Plant Virus Epidemiology      3   Credits  
            360751   Seed Pathology       3   Credits  
            360762   Serological Techniques in Plant Pathology    3   Credits  
            360771   Molecular Plant Pathology      3   Credits  
           360772   Biotechnology for Plant Protection     3   Credits  
           360782   Biological Control of Plant Diseases     3   Credits  
           360783   Chemical Control of Plant Diseases     3   Credits  
           360795   Special Problem        1   Credit  

         360796   Selected Topic in Plant Pathology      1   Credit  
 

            1.2   Other courses :      a maximum of      6   Credits  
                    1.2.1   Required courses                - none -  
                    1.2.2   Elective courses   a maximum of     6   Credits  
                              With approval of advisor, a student may select any courses in  
                              Agriculture or other fields closely related 

       2.  Advanced undergraduate courses               - none – 

B.  Thesis           12   Credits  
     360799   Thesis          12   Credits  

C.  Non-credit course  
       1.   Graduate School’s requirement         - a foreign language 
       2.   Program’s requirement                    - none - 

D.  Academic activities 
      1)  A student must organize,  conduct and present a seminar or discussion on topic related  
           to his/her thesis at least one semesters and students have to attend seminar every  
           semester that the course is offered. 
      2)  A student must have at least one paper published, representing the whole or part of  
           his/her thesis work or accepted to be published in a journal and student must be the  
           first author. 
      3)  A student has to submit a written report regarding his/her progressive academic  
           activities to the advisory committee, the Plant Pathology Program Administrative  
            Committee and Graduate School every semester.  
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     Total        a minimum of    36   Credits  

Note  :  Courses in the field of concentration are courses in plant pathology (360…) 
 

3.1.3   กระบวนวิชา  

(1)  หมวดวิชาบังคับ         หน่วยกิต  
      360761   ก.รพ. 761 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช    3(2-3-5)  

(Research Techniques in Plant Pathology) 
      360791   ก.รพ. 791 สัมมนา 1      1(1-0-2)  
    (Seminar 1) 
      360792   ก.รพ. 792 สัมมนา 2      1(1-0-2)  
    (Seminar 2) 
 

 (2)  หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ      หน่วยกิต 
      360701   ก.รพ. 701 ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตรร์ะหว่างพืชและเชื้อโรค 3(3-0-6)  

(Genetics of Host-Parasite Interaction) 
      360703   ก.รพ. 703 การศกึษาเนือ้เยื่อพืชที่เป็นโรค    3(2-3-5)  

(Plant Histopathology)  
      360706   ก.รพ. 706 โรคพืชวิทยาขั้นสูง     3(2-3-5)  

(Advanced Plant Pathology) 
      360709   ก.รพ. 709 นิเวศวิทยาของเชือ้โรคพืช    3(2-3-5)  

(Ecology of Plant Pathogens) 
      360711   ก.รพ. 711 แบคทีเรยีโรคพืชขั้นสูง     3(2-3-5)  

(Advanced Plant Pathogenic Bacteria) 
      360721   ก.รพ. 721 ราโรคพืชขั้นสูง      3(2-3-5)  

(Advanced Plant Pathogenic Fungi) 
      360722   ก.รพ. 722 เชื้อราในโรงเก็บและสารพิษที่เกิดจากเชือ้รา  3(2-3-5)  

(Storage Molds and Mycotoxins) 
      360723   ก.รพ. 723 ราวิทยาประยุกต์ทางการเกษตร    3(2-3-5)  

(Applied Mycology in Agriculture) 
      360729   ก.รพ. 729 เชื้อราแป้ง      3(2-3-5)  

(The Powdery Mildews) 
      360731   ก.รพ. 731 อนุกรมวิธานของไส้เดือนฝอยศัตรูพชื   3(2-3-5)  

(Taxonomy of Plant Parasitic Nematodes) 
      360732   ก.รพ. 732 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชขั้นสูง    3(2-3-5)  

(Advanced Plant Nematology) 
      360741   ก.รพ. 741 ไวรัสวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6)  

(Advanced Plant Virology) 
      360743   ก.รพ. 743 ระบาดวิทยาของไวรัสสาเหตุโรคพืช   3(2-3-5)  

(Plant Virus Epidemiology) 
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      360751   ก.รพ. 751 โรคเมล็ดพันธุ์พชื     3(2-3-
5) (Seed Pathology) 
      360762   ก.รพ. 762 เทคนิคเซรุ่มวิทยาทางโรคพืช    3(2-3-5)  

(Serological Techniques in Plant Pathology) 
      360771   ก.รพ. 771 โรคพืชในระดับโมเลกุล     3(2-3-5)  

(Molecular Plant Pathology) 
      360772   ก.รพ. 772 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  3(3-0-6)  

(Biotechnology for Plant Protection)  
      360782   ก.รพ. 782 การควบคุมโรคพืชทางชีวภาพ    3(2-3-5)  

(Biological Control of Plant Diseases) 
      360783   ก.รพ. 783 การควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี   3(2-3-5)  

(Chemical Control of Plant Diseases) 
      360795   ก.รพ. 795 ปัญหาพเิศษ      1(0-9-0)  

(Special Problem) 
      360796   ก.รพ. 796 หัวข้อเลอืกสรรทางโรคพืช    1(1-0-2)  
    (Selected Topic in Plant Pathology) 
 

 (3)  หมวดวชิาเลอืกนอกสาขาวชิาเฉพาะ  
       ตามโครงสรา้งของหลกัสตูรระบุใหน้กัศกึษาสามารถเลอืกตามความสนใจโดยแผน ก แบบ ก2 
ไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ 
 

 (4)  วทิยานิพนธ ์
      360797   ก.รพ. 797 วิทยานิพนธ์           36  หน่วยกิต  

(Thesis) 
      360799   ก.รพ. 799 วิทยานิพนธ์           12  หนว่ยกิต  

(Thesis) 
 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชา  ประกอบด้วย ช่ือย่อกระบวนวิชากลาง (ก.รพ. หรอื 360) ตามด้วยเลข 3 หลัก 

มีความหมาย ดังนี้ 

เลขหลักร้อย หมายถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา  

เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

เลขหลักหนว่ย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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         3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

                  3.1.4.1  แผน ก แบบ ก1  
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการมหาวิทยาลัย  - 360797 วทิยานพินธ์  12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เสนอโครงร่างวทิยานพินธ์  

 รวม 0  รวม 12 

 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หน่วยกิต 

360797 วทิยานพินธ์  12 360797 วทิยานพินธ์  12 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

      สอบวทิยานพินธ์  

 รวม 12  รวม 12 
 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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                  3.1.4.2  แผน ก แบบ ก2  
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หน่วยกิต 

360761 เทคนิคการวิจัยทางโรคพชื  3 360791 สัมมนา 1 1 

 กระบวนวชิาเลอืก 6  กระบวนวชิาเลอืก 9 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

  -  เสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ - 

 รวม 9  รวม 10 

 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หน่วยกิต 

360799 วทิยานพินธ์ 6 360792 สัมมนา 2  1 

 กระบวนวชิาเลอืก 4 360799 วทิยานพินธ์  6 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

     สอบวทิยานพินธ์   

 รวม 10  รวม 7 
 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

 

             3.1.5    ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

    ระบุไว้ในภาคผนวก 

 



 

3.2  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร:  แผน ก แบบ ก 2 
 

 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 
 

คุณวุฒิการศกึษา, สาขาวิชาที่จบ 

สถาบันที่ศกึษาส าเร็จ, ปทีี่จบการศึกษา 

ภาระงานสอน  ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่อง    

ในระยะ  

5 ปลีา่สดุ) 

 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตรี 
 

บศ. 
 

ตรี 
 

บศ. 

1. รศ. ดร. ชัยวัฒน์  โตอนันต ์

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (ชวีวทิยา), มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2524 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
- Ph.D. (Molecular Plant Pathology), Kinki University, Japan. 1995 

12 11 12 11 124(79) 

2. ผศ. ดร. อังสนา  อคัรพิศาล 
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
- Ph.D. (Molecular Biology) University of Bath, England, 2000 

12 6 12 6 25(8) 

3. ผศ. ดร. เกวลิน  คณุาศักดากุล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
- วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2544 

16.5 5 14 12 17(5) 

4. อ. ดร. สรัญยา  วัลยะเสว ี

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535  
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ, จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,  
    2539 
- Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology), Kagawa University, Japan, 2002 

11.67 10 11.67 10 23(7) 

5. อ. ดร. รัชดาวรรณ  ชวีังกูร  

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548  
- วท.ด. (โรคพชืวิทยา), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553  

12 12 12 12 12(12) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 
 

คุณวุฒิการศกึษา, สาขาวิชาที่จบ 

สถาบันที่ศกึษาส าเร็จ, ปทีี่จบการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตรี 
 

บศ. 
 

ตรี 
 

บศ. 

1. รศ. ดร. ชัยวัฒน์  โตอนันต ์
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (ชวีวทิยา), มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2524 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
- Ph.D. (Molecular Plant Pathology), Kinki University, Japan. 1995 

13.3 11 13.3 11 124(79) 

2. ผศ. ดร. อังสนา  อคัรพิศาล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
- Ph.D. (Molecular Biology) University of Bath, England, 2000 

12 6 12 6 25(8) 

3. ผศ. ดร. เกวลิน  คณุาศักดากุล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
- วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2544  

16.5 5 14 12 17(5) 

4. อ. ดร. สรัญยา  วัลยะเสว ี
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535  
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ, จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,  
    2539 
- Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology), Kagawa University, Japan, 2002 

11.67 10 11.67 10 23(7) 

5. อ. ดร. รัชดาวรรณ  ชวีังกูร  

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวชิาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546  
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพชื, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548   
- วท.ด. (โรคพชืวิทยา), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553   

12 10 12 10 12(12) 

 

* ผลงานทางวิชาการ การค้นควา้ วจิัย หรอืการแตง่ต ารา ระบุในภาคผนวก 
 



3.2.3   อาจารย์พิเศษ  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

1 รศ.ดร.นุชนาฎ  จงเลขา 

 

Ph.D. (Mycology) University of London ศูนยอ์ารักขาพืช,  

มูลนิธิโครงการหลวง 

2 รศ.ดร.สมบัต ิ ศรีชูวงศ์ 

 

Ph.D. (Seed Pathology)  ประเทศมาเลเซีย ข้าราชการบ านาญ, 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

3 รศ.ดร.ชาตรี  สิทธิกุล 

 

Ph.D. (Plant Pathology) Oklahoma State University 

U.S.A 

ข้าราชการบ านาญ, 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

4 รศ.ดร.เกษม  สร้อยทอง Ph.D. (Mycology) University of the Philippines at 

Los Banos, Philippines 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

5 ดร.นุชนารถ  ตัง้จิตสมคิด 

 

วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวชิาการเกษตร, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ฯ 
 
 

4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 - ไม่ม ี- 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  

นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจใน

สาขาวิชาโรคพืช ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตการวิจัย

และแผนการท างานที่ชัดเจน มีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามรูปแบบที่ก าหนด เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งซึ่ง

ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เป็นงานวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาโรคพืช ซึ่งจะท าให้สามารถน า

ความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

5.2 มาตรฐานการเรียนรู้  

1.  สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวความคิด  และวิธีด าเนินงานในการท าวิจัย             

เพื่อวิทยานิพนธ์ หรอืโครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ดว้ยตนเอง  

2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูต้ิดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง มกีารสบืค้นขอ้มูลอย่างเป็นระบบ  

3.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน 

รวมทั้งสามารถน าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี  
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4.  สามารถด าเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ ในการหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ เพื่อขยายองค์ความรู้เดิม 

หรอืแนวทางปฏิบัติได้อย่างมนีัยส าคัญ  

5.  สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

จัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช  

6.  สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช  ได้

อย่างสรา้งสรรคจ์ากองค์ความรูเ้ดิม  

5.3 ช่วงเวลา   

นักศึกษาสามารถส่งโครงรา่งงานวิจัยเพื่อวทิยานพินธ์เพื่อการพจิารณาเห็นชอบได้ เมื่อลง 

ทะเบียนเรียนในวิชาเรียนระดับบัณฑติของสาขาวิชาเอกโรคพืชแล้วอย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรอืหนึ่ง

ภาคการศกึษา โดยสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ให้แลว้เสร็จได้

ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศกึษาที่ 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรแผน ก1 จ านวนหนว่ยกิตวทิยานพินธ์รวมตลอดหลักสูตร  36 หนว่ยกิต  

หลักสูตรแผน ก2 จ านวนหนว่ยกิตวทิยานพินธ์รวมตลอดหลักสูตร   12 หนว่ยกิต  

5.5 การเตรยีมการ   

1.  หลักสูตรมีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา

ทุกคนตั้งแตแ่รกเข้า และจัดให้นักศึกษามีกิจกรรมเข้าร่วมในการเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 

2.  นักศึกษาควรสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และเสนอหัวข้อวิทยนิพนธ์ ให้แล้วเสร็จภายใน

ภาคการศกึษาที่สองของการศึกษาในหลักสูตร  

5.6 กระบวนการประเมินผล   

1.  นักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ต่ออาจารย์ผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์ ภายหลังการเสนอหัวข้อวทิยานพินธ์แล้ว ภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง 

2.  ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วย

ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

3.  ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ก าหนด  

4.  คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา จะเป็นผูป้ระเมินความ

เหมาะสม ทันสมัย และความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการตามมาตรฐานระดับปริญญาโทของคณะ

เกษตรศาสตร์  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรูค้วามสามารถในวิชาการโรคพืชใน 

    ระดับสูง สามารถประยุกต์ใชอ้งค์ความรูน้ั้น 

    วางแผนและด าเนนิการวิจัยทางโรคพืชเพื่อ 

    เป็นนักวิจัยรุ่นใหมท่ี่มีคุณภาพในหนว่ยงาน 

    ของรัฐและเอกชน 

1.1 มีการเรียนรู้การวางแผนการวิจัย  

     กระบวนการวิจัย และการเขียนบทความ 

     ทางโรคพืชเพื่อการตพีิมพ์ จากกระบวนวิชา 

     ปัญหาพเิศษ (360795) และกระบวนวิชา 

     หัวข้อเลอืกสรรทางโรคพืช (360796) 

1.2 มีการฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน 

     รูปแบบของการสัมมนาในกระบวนวิชา 

     สัมมนาโรคพืช 1 และ 2 (360791 และ  

     360792)  

 

2. มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วย 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห ์

    ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2.1 ส่งเสริมนักศกึษาให้สามารถหาขอ้มูลโดย 

      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 กระตุน้ให้นักศึกษาหาความรูภ้าษาอังกฤษ 

      เพิ่มเติม เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

      อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. มีคุณธรรม/จรยิธรรม มีจรรยาบรรณใน 

    วิชาชีพ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ 

    ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ื่น มีการ 

    ช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 

    สันติสุข 

 

3.1 เชญิวิทยากรที่เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับ  

      ของสาธารณะชนว่าเป็นผู้มคีุณธรรม/ 

      จรยิธรรมมาบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้ม ี

      โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.2 กระตุน้ให้นักศึกษาได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของ 

       ตนเอง  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

       ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีการ 

       ท างานเป็นกลุ่ม  

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

       2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มี 
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                      จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 
                   2. สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ 
                       หรอืวิชาชีพ 
                   3. มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 
                       และข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
                   4. มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
                       จรยิธรรม 

 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                   1. การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ 
                   2. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
                   3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
                   4. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
                       การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ การใช ้webboard การขายของผา่น 
                       อินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรอืจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง 
                   5. อภปิรายกลุ่ม 
                   6. ก าหนดให้นักศกึษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                   1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนดไว้ และ 
                       การตรงต่อเวลา 
                   2. มีการอ้างองิเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                   3. ประเมินและวเิคราะหผ์ลกรณีศึกษา 
                   4. ประเมินและวเิคราะหผ์ลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                   1. มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนือ้หาสาระหลักของกระบวนวิชา 
                   2. มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ หรอื 
                       วิชาชีพอย่างลกึซึ้ง   
                   3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่าง 
                       เป็นสากล   
                   4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใชอ้ยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติ 
                       ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                   1. การใหภ้าพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียน 
                       พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่ 
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                       อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึน้ การเลือกใช้วธิีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
                   2. ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนือ้หาสาระ  ได้แก่  การบรรยาย  
                       การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
                       เชน่ การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการ 
                       ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 
                   3. การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ การฝึกงาน และการทัศนศึกษา รวมถึงเรียนรู้จาก 
                       วิทยากรและนักวิชาการภายนอกนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 
                   4. การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                   1. ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เชน่ การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย  
                       การน าเสนอรายงานการค้นคว้าหนา้ช้ันเรียน และจากการสัมภาษณ์ 
                   2. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 
                   3. ประเมินความรู้ของมหาบัณฑติโดยการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้มหาบัณฑติ 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1. มีความสามารถในการคิดและคน้หาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
                       อย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
                   2. สามารถสังเคราะหแ์ละใช้ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง 
                       สร้างสรรค ์  
                   3. สามารถวางแผนและด าเนนิการโครงการวิจัย โดยใช้ความรูท้างทฤษฎีและปฏิบัติ 
                       ได้ดว้ยตนเอง 

 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1. การแนะน าและฝกึกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศกึษา เริ่มจากโจทย์ 
                       ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรยีนที่สูงขึน้ ในรายวิชาที่เหมาะสม 
                   2. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศกึษา หรอืจาก 
                       สถานการณจ์ าลอง 
                   3. การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝกึคิด 
                       วิเคราะห ์สังเคราะหค์วามรูใ้หม่จากความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอก 
                       สาขา ได้แก่ วิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิจัย และปัญหาพเิศษ เป็นต้น 
                   4. การสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มกีารอภิปรายแสดงความ 
                       คิดเห็นได้มากขึ้น 

 

         2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1. ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
                   2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้งใชท้ักษะทางปัญญา 
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                   3. ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางโรคพืช (360795)  
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 

         การรับผิดชอบ 
                    1.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
                   2. สามารถปรับปรุงตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
                   3. มกีารแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผดิชอบในการด าเนินงานของ 
                       ตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

 

2.4.2    กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
                    1.  ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมอื ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ 
                       รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรูร้่วมกัน 
                   2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง 
                       หนา้ที่ในกลุ่ม 

 

2.4.3    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
                    1.  มอบหมายนักศกึษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้ 
                       เสียงส่วนใหญ่  
                   2. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1. มีทักษะในการคัดกรองและวเิคราะหข์้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิต ิเพื่อใช้  
                       ในการศกึษาค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
                    2. สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  
                       ทั้งในวงการวชิาการและวิชาชีพ  
                    3. สามารถน าเสนอรายงานทางวชิาการผา่นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
                       รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    1.  มอบหมายงานที่ตอ้งใชท้ักษะในการวิเคราะห์ หรอืค านวณในทุกรายวิชาที่ตอ้งฝึก  
                       ทักษะ  โดยผู้สอนต้องแนะน าวิธีการติดตามตรวจสอบงาน   และตรวจแก้พร้อม  
                       ให้ค าแนะน า  
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                    2. มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ตอ้งมี  
                       การน าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่า และใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
                    3. มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    4. การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และ 
                       น าเสนอด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์  

 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสบืค้น  
                       ข้อมูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
                    2. ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน 
                   3. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแตล่ะบุคคลหรือรายงาน 
                       กลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผดิชอบ 
                   4. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานใน  
                       ช้ันเรียน การน าเสนอสัมมนา และการน าเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผูเ้ยี่ยมชม 
                       ด้วยวาจา 
                   5. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

 



 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

   

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
-หมวดวิชาบังคับ                  
  360761  เทคนิคการวจิัยทางโรคพืช 
  (Research Techniques in Plant Pathology) 

                 

  360791  สัมมนา 1 (Seminar 1)                  
  360792  สัมมนา 2 (Seminar 2)                  
-หมวดวิชาเลือก                  
  360701  ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ 
  ระหว่างพืชและเชื้อโรค (Genetics of Host- 
  Parasite Interaction) 

                 

  360703  การศึกษาเนือ้เยื่อพชืที่เป็นโรค 
  (Plant Histopathology) 

                 

  360706  โรคพืชวิทยาขั้นสูง (Advanced  
  Plant Pathology) 

                 

  360709  นิเวศวิทยาของเชือ้โรคพืช  
  (Ecology of Plant Pathogens) 
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
  360711   แบคทีเรยีโรคพืชขั้นสูง (Advanced  
  Plant Pathogenic Bacteria) 

                 

  360721  ราโรคพืชขั้นสูง (Advanced Plant  
  Pathogenic Fungi) 

                 

  360722  เชือ้ราในโรงเก็บและสารพิษที่เกดิ 
  จากเชือ้รา (Storage Molds and Mycotoxins)  

                 

  360723  ราวิทยาประยุกตท์างการเกษตร  
  (Applied Mycology in Agriculture) 

                 

  360729  เชือ้ราแป้ง (The Powdery  
  Mildews) 

                 

  360731  อนุกรมวิธานของไส้เดือนฝอย 
  ศัตรูพชื (Taxonomy of Plant Parasitic  
  Nematodes) 

                 

  360732  ไส้เดือนฝอยศัตรูพชืขั้นสูง  
  (Advanced Plant Nematology) 

                 

  360741  ไวรัสวิทยาขั้นสูง (Advanced Plant  
  Virology) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
  360743  ระบาดวิทยาของไวรัสสาเหตุ 
  โรคพืช (Plant Virus Epidemiology) 

                 

  360751  โรคเมล็ดพันธุ์พชื (Seed  
  Pathology) 

                 

  360762  เทคนิคเซรุ่มวิทยาทางโรคพืช  
 (Serological Techniques in Plant Pathology) 

                 

  360771  โรคพืชในระดับโมเลกุล 
  (Molecular Plant Pathology) 

                 

  360772  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกัน 
  ก าจัดศัตรูพชื (Biotechnology for Plant  
  Protection) 

                 

  360782  การควบคุมโรคพืชทางชีวภาพ  
  (Biological Control of Plant Diseases) 

                 

  360783  การควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี  
  (Chemical Control of Plant Diseases) 

                 

  360795  ปัญหาพิเศษ (Special Problem)                  
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
  360796  หัวข้อเลอืกสรรทางโรคพืช 
  (Selected Topic in Plant Pathology) 

                 

  360797  วิทยานิพนธ์ (Thesis)                  
  360799  วิทยานิพนธ์ (Thesis)                  

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 

       ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1.2)  สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ 
        หรอืวิชาชีพ 
(1.3) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 
         และขอ้บังคับ ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(1.4) มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
        จรยิธรรม 

2.  ความรู้ 
(2.1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนือ้หาสาระหลักของกระบวนวิชา 
(2.2) มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ

อย่างลกึซึง้   
(2.3) มคีวามเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล   
(2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใชอ้ยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และ 
        นานาชาติที่อาจมผีลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 

3.  ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข 

       ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
(4.2) สามารถปรับปรุงตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
(4.3) มกีารแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผดิชอบในการด าเนินงานของ 
        ตนเอง และกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1)  มีทักษะในการคัดกรองและวเิคราะหข์้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิต ิเพื่อใช้ใน 
        การศกึษาค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ขอ้เสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ 
(5.3) สามารถน าเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์ หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

1.   กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

        ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษาในแตล่ะกระบวน

วิชา   โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น  อักษรล าดับ

ขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  

        1.1    อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

         อักษรล าดับขั้น               ความหมาย        ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช ้ (fairly good) 2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 
 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น   ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น    ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (thesis/independent 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ            study in progress) 
 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาโรคพืช  นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรอื S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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        กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรอื U ได้แก่กระบวนวิชา 

เชน่  ก.รพ. 791 (360791),  ก.รพ. 792 (360792),  ก.รพ. 795 (360795),  ก.รพ. 796 (360796),  

ก.รพ. 797 (360797)  และ ก.รพ. 799 (360799)  
 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

    การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เกิดขึ้น เพื่อแสดงหลักฐาน

ยืนยันหรอืสนับสนุนว่านักศึกษา และมหาบัณฑติทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน  เป็นไปตามที่ 

ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืช  เป็นอย่างนอ้ย  

  2.1.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

               การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าวิทยานิพนธ์  

จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใหเ้ป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่

ไม่ใชอ่าจารย์ผู้สอนในการออกข้อสอบ หรอืก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมิน

แผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมนิข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการ

สอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศกึษาเอง 

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มรีะบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาโรคพืช หรอืของ

คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  2.2.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

                การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศกึษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศกึษาต่อของมหาบัณฑติ โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้ว

น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอ้การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

               (1)   สภาวะการได้งานท า หรอืศกึษาต่อของมหาบัณฑิตประเมินจากการได้งานท า  

                     หรอืศกึษาต่อตรงตามสาขา หรอืในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน  

                      โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศกึษา  

               (2)  ต าแหน่งงานและความก้าวหนา้ในสายงานของมหาบัณฑติ  

               (3)  ความพึงพอใจของมหาบัณฑติ ตอ่ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร    

                     ที่ใชใ้นการประกอบอาชีพหรอืศกึษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอ  

                      ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                (4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑติหรอืนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสใหม้ี   

                      ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรอืต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการ  

                      ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
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(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑติที่ส าเร็จจากหลักสูตร 

     เข้าศกึษาต่อเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู ้ความพร้อม และ  

     คุณสมบัติอื่นๆ 

(6) ความเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษ และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  

     ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการ  

     พัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู ้และการปรับปรุงหลักสูตร ใหม้ีความเหมาะสมกับ 

     สถานการณ์ทางการศกึษา ภาคเกษตรและสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

(7) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑติที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 

     -  จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 

     -  จ านวนสิทธิบัตร 

     -  จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

     -  จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
 

3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การประเมนิการส าเร็จการศกึษา เป็นไปตามข้อบังคับบัณฑติศกึษาปี พ.ศ. 2554 ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเกณฑ์ของสาขาวิชาโรคพืช  
 

  หลักสูตร แผน  ก แบบ ก1  

           1.   สอบผำ่นภำษำต่ำงประเทศตำมเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยำลัย 

 2. ศกึษำกระบวนวิชำ และปฏิบัติครบตำมเงื่อนไขของสำขำวิชำ 

 3.  สอบผำ่นกำรสอบประเมินผลวิทยำนิพนธ์  

 4. ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนนิการให้ผลงาน  หรือ  

       ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  

       หรอืได้น าผลงานออกเผยแพรต่่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 

       สาขาวิชาฯ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

       โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ ำนวนไม่น้อยกว่า 

       2 เรื่อง โดยต้องมนีักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 5. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

 การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ. 2550 
 

  หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2  

           1.   สอบผำ่นภำษำต่ำงประเทศตำมเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยำลัย 

 2. ศกึษำกระบวนวิชำ และปฏิบัติครบตำมเงื่อนไขของสำขำวิชำ 

 3. มีผลกำรศกึษำได้ค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ  3.00  และ     

  ค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสำขำวิชำเฉพำะไม่น้อยกว่ำ 3.00 
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 4.  สอบผำ่นกำรสอบประเมินผลวิทยำนิพนธ์ 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนนิการให้ผลงาน  หรือ  

       ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  

       หรอืได้น าผลงานออกเผยแพรต่่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 

       สาขาวิชาฯ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

       โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ ำนวนไม่น้อยกว่า  

       1 เรื่อง โดยต้องมนีักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

 6. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

 การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ. 2550 

 



หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.   มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคีวามรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน  

 คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2.  ส่งเสริมอาจารย์ให้มกีารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและการ 

     วิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพใน 

     องค์กรตา่ง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อ 

     เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1.  ส่งเสริมอาจารย์ให้มกีารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและ 

     การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและ 

     วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ  

     หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 
 

2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

1.   การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละ 

      คุณธรรม 

2.  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3.  ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี 

     ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 

 

 



หมวดที่ 7. การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
1. การบรหิารหลักสูตร 

1.  เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาโรคพืช 
3. ท าหน้าที่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
    หลักสูตรและกระบวนวิชา และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
4.  มีการจัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ก่นักศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็น ก าหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในแตล่ะรายวิชา และติดตามการใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผนและตามก าหนดเวลา 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

สาขาวิชาโรคพืชมีเครื่องมอืวิทยาศาสตร์เฉพาะที่ส าคัญ จ านวน 38 รายการ ดังต่อไปนี้ 

  1. กล้องจุลทรรศน์แบบตำเดียว      10 กล้อง 

  2. กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 ตำ       14 กล้อง 

  3. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตำ ที่มกี ำลังขยำย 50-1000 เท่ำ  

 ระบบไฟ  Hologen       30 กล้อง 

  4. กล้องจุลทรรศนแ์บบสเตอริโอ       5 กล้อง 

  5. กล้องจุลทรรศน์แบบ phase contrast      1 กล้อง 

  6. กล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยสูง       1 กล้อง 

  7. ตูบ้่มเชือ้ (incubator)         3 ตู้ 

  8. เครื่องอังไอน้ ำ         1 เครื่อง 

  9. ตูถ้่ำยเชือ้ (transfer chamber)       4 ตู้ 

10. เครื่องวัดขนำดของจุลินทรีย์ (micrometer)     10 ชุด 

11. เครื่องกรองแบคทีเรยี        1 ชุด 

12. เครื่องวำดรูปเชือ้โรคจำกกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ำยภำพ    1 ชุด 

13. เครื่องตัดแบบเยือกแข็ง (freezing microtome)     1 เครื่อง 

14. เครื่องกรองจุลินทรีย์จำกของเหลว       1 ชุด 

15. เครื่องช่ังวิเครำะห์         1 เครื่อง 
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16. กล้องถ่ำยรูปที่มเีลนซ์ขยำย        1 กล้อง 

17. เครื่องเขย่ำส ำหรับเลีย้งเชื้อ        1 เครื่อง 

18. เครื่องนับควำมเข้มข้นของจุลินทรีย์       5 เครื่อง 

19. เครื่องกลั่นน้ ำ         1 เครื่อง 

20. เครื่องเก็บเชื้อแหง้โดยใช้ควำมเย็น       1 เครื่อง 

21. เครื่องแยกแรธ่ำตุจำกน้ ำ        1 เครื่อง 

22. เครื่องนับจ ำนวนไส้เดือนฝอย       1 เครื่อง 

23. ตะแกรงแยกไส้เดือนฝอย        1 ชุด 

24. เครื่องอุน่สไลด์แบบปรับอุณหภูมิ       1 เครื่อง 

25. หม้อน่ึงฆ่ำเชื้อที่ใชค้วำมดันไอน้ ำ       2 เครื่อง 

26. เครื่องวัดควำมขุ่น         1 เครื่อง 

27. เครื่องไตรเตรทอัตโนมัติพรอ้มอะไหล่      1 ชุด 

28. ไมโครคอมพิวเตอร์         1 ชุด 

29. เครื่อง  LCD  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด       1 ชุด 

30. เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน      3 ชุด 

31. คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำยพร้อมอุปกรณ์ (ลูกช่วย 10 เครื่อง 

  และอุปกรณ์ต่อเข้ำระบบ  Internet)      1 ชุด 

32. หม้อน่ึงฆ่ำเชื้อ ขนำดควำมจุ 50 ลิตร  

 ควบคุมควำมดันโดยอัตโนมัติ       1 เครื่อง 

33. เครื่องตัดเนื้อเยือ้พืชที่เป็นระบบเยือกแข็ง      1 เครื่อง 

34. เครื่องกวนสำรชนิดแม่เหล็กหมุนได้       2 เครื่อง 

35. เครื่องช่ังสำรชนิดละเอียด  ขนำด 210 กรัม ระบบดิจติอล    2 เครื่อง 

36. เตำไมโครเวฟ         1 เครื่อง 

37. เครื่องท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และเครื่องแก้วโดยใช้ควำมถี่สูง   1 เครื่อง 

38. ตูค้วบคุมอุณหภูมิ  ส ำหรับปลูกเชื้อโรคพืช      1 ชุด 

ห้องสมุดคณะ 
 หนังสือภาษาไทย   จ านวน  21,268  เล่ม 
 หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน  14,283  เล่ม 

วารสาร 
 วารสารภาษาไทย   จ านวน  59  รายการ 
 วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน  15  รายการ 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัย และคณะ จัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต ารา และวารสารทางวิชาการ    

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ าทุกปี และแจ้งเวียนอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ ส่วนอุปกรณ์
เครื่องมือปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดท าขอ้เสนองบประมาณครุภัณฑ์ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยภาควิชา 

เป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้งการ  
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าทุกคนร่วมเป็นกรรมการภาควิชา  มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ   

6 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องเข้าร่วมประชุมในการวางแผน  ติดตาม  และทบทวนหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 80% 
ทุกครั้ง  
 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
           การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการเสรมิสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
แก่นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ทั้งในและต่างประเทศ) 
มาเป็นอาจารย์พิเศษมารว่มสอนในบางหัวข้อที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรอืประสบการณจ์รงิ  
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก่อนการ  

รับเข้าท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดย
ข้อสอบให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องานการ
ให้บริการอาจารย์ และนักศึกษา  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ทีต่้องรับผิดชอบ 
- สนันสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารท างานในหนว่ยงานอื่น เช่น ในโครงการเยี่ยม

บ้านของมหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ 

ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศกึษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา 
- คณะมีการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน 
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- อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ 
และแผนการเรียนแก่นักศกึษา 

- คณะมอีาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ส าหรับปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งต่อมาให้ 
- คณะ/มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษาในเรื่อง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

การเลือกและวางแผนส าหรับการประกอบอาชีพให้แก่นักศกึษาก่อนจบการศกึษา เป็นต้น 
- มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น 

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สถิต ิเป็นต้น แก่นักศึกษาที่สนใจ 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มสีิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน 

รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานวินัย 
กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

5.3 มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนนักศึกษา 
  มีการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์บางส่วน 
 

5.4 มีการแสวงหาทุน และจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษา 
 ภาควิชามีการแสวงหาทุนและจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาบางสว่น นอกจากนี้คณาจารย์ได้มี
การจัดสรรทุนวิจัยบางสว่นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ในการท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑติประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
- มีการติดตามคุณภาพมหาบณัฑติและความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑติทุก ๆ ระยะ 5 ป ี 
- จัดการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑติก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร   
- ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑติ เอกสาร

สิ่งพิมพ์ที่มีการวิเคราะหค์วามต้องการแรงงาน รายงานผลการส ารวจความต้องการแรงงานของ
หน่วยงานราชการ/องค์กรสาธารณะ  

- ติดตามข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันทางการค้า มาตรการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สารเคมีเกษตร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย เป็นต้น  

- มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  
x x x 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี  
x x x 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา  
x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนนิการของ

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

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา  

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา  
x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 

และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7  

ปีท่ีแล้ว  

 x x 

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่ง

ครัง้ 
x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือ

วชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 
x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
  x 

13. อื่นๆ ระบ ุ...    

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี    

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ)    
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผา่นเกณฑ์ประเมินดงันี ้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลตุามเปา้หมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายไม่น้อยกวา่ 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตวับ่งชี้รวมในแตล่ะปี  



หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แตล่ะท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

 การประเมนิการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศกึษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล 

 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศกึษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 

 การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่มสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยมหาบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

 ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรอืจากผู้ประเมิน 

 ประเมินโดยผูใ้ช้มหาบัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คน โดยเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาโรคพืช อย่างนอ้ย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาคการศึกษา ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 

7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ

ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวย

ความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา  

- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงาน

ผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน

ปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร เสนอต่อคณบดี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



ภาคผนวก 

 

1.  ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  
 

ก.รพ 701 (360701)    ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ระหว่างพืชและเชื้อโรค   3(3-0-6)  

                             GENETICS OF HOST-PARASITE INTERACTION 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

           ความสัมพันธ์ของการสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศ การผา่เหล่า เฮ็ทเทอโรซีส และพาราเซคชัวลิซึ่ม 

ที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงและความผันแปรของเชือ้โรค ขบวนการและปฎิกริยาร่วมกันระหว่างพืชและ

เชื้อโรค  การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ตา้นทาน  หรอืทนต่อโรคพืช 

          Study of the relation of  hybridization,  mutation,  heterosis and parasexualism to 

variability in plant  pathogens and the practical implications of physiologic specialization on 

host-parasite interactions development of crop disease resistance and/or tolerance is 

included  
 

ก.รพ 703  (360703)       การศึกษาเน้ือเยื่อพืชท่ีเป็นโรค     3(2-3-5)  

                                    GENETICS OF HOST-PARASITE INTERACTION 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 เปรียบเทียบเนื้อเยื่อของพชืปกติและที่เป็นโรค การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อพืชหลังการติดเชือ้ 

ลักษณะของเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อพชื เทคนิคต่าง ๆ  ในการตัด  การย้อมสี  และการใชก้ล้อง

จุลทรรศน์ตรวจสอบเชือ้โรคในเนือ้เยื่อพชื 

Comparison of healthy and diseased tissues,  changes in host tissues after infection. 

Pathogens in diseased tissues. Techniques of sectioning and staining and microscopic examination 

of the pathogens in diseased tissues. 
 

ก.รพ  706   (360706)        โรคพืชวิทยาขั้นสูง     3(2-3-5)  

         ADVANCED PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 เชื้อโรค ขบวนการเข้าท าลายพืช การตอบสนองของพืชต่อเชือ้ การสร้างสารพษิ ผลของการ

ท าลายพืช ตลอดจนปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่เป็นผลจากเชื้อโรคเข้าท าลายพืช 
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Studies in depth of pathogens,  infection course of causal organisms and plants response,  

formation of toxins, results of damage and chemical activities due to infection of various 

pathogens. 
 

ก.รพ  709  (360709)       นิเวศวทิยาของเชื้อโรคพืช     3(2-3-5)  

       ECOLOGY OF PLANT PATHOGENS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 อาหารและการเจริญเติบโตของเชือ้โรคพืช ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ดนิกับเชื้อโรค 

ปฏิกิรยิารว่มระหว่างพชือาศัย เชื้อโรค และสิ่งแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์ในการเป็นปรสิต หรอื

ตัวเบียฬ  ตัวห้ า  และผลของการจัดการในการปลูกพืชต่อการควบคุมโรค 

Nutrition and growth of plant pathogens, relation of soil microorganisms to pathogens, 

interaction of host, pathogen and environment, role of microorganisms as parasites and predators 

and effect of crop management on control of diseases. 
 

ก.รพ  711  (360711)  แบคทเีรยีโรคพืชขั้นสูง      3(2-3-5)  

ADVANCED PLANT PATHOGENIC BACTERIA 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรีย และโปรคารีโอทบนผิวพืช การเข้าท าลายและการเจรญิใน

เนือ้เยื่อพชื พันธุกรรมของพืช และเชื้อแบคทีเรยีที่เกี่ยวข้องกับการตา้นทานโรคของพชื วิธีการต่าง ๆ 

ในการป้องกันก าจัดโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรยี ความส าคัญของแบคทีเรยีโรคพืช และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

Interaction between bacteria and prokaryotes on plant surface. Penetration and 

establishment of phytopathogenic bacteria in host tissues.   Genetics of pathogens and hosts in 

relation to disease resistance and methods for control of bacterial diseases.  The importance of 

phytobacteria and biotechnology. 
 

ก.รพ  721  (360721)        ราโรคพืชข้ันสูง     3(2-3-5)  

                                         ADVANCED PLANT PATHOGENIC FUNGI 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ราโรคพืชที่ส าคัญ การจัดหมวดหมูข่องรา การสบืพันธุ์ การสรา้งสปอร์ขยายพันธุ์ และสปอร์

ผสมพันธุ์ การปลดปล่อยสปอร์ การงอกของสปอร์ การแพร่กระจาย ปฎิกริยาของเชื้อราที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรญิเติบโต ราที่มปีระโยชน์ และราที่ให้โทษ 

ความสัมพันธ์กับจุลินทรีย์อื่น ๆ  
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Importance of plant pathogenic fungi. Types of classification. Reproduction, sexual and 

asexual spore production, liberation, dispersion and germination, Reaction of fungi to 

environment. Factors involved with the growth of fungi, useful and harmful fungi. Relationship 

between fungi and other organisms. 

ก.รพ  722  (360722)     เชื้อราในโรงเก็บและสารพิษท่ีเกิดจากเชื้อรา   3(2-3-5)  

    STORAGE MOLDS AND MYCOTOXINS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 การจ าแนกและการจัดกลุ่มของเชือ้รา ที่ท าความเสียหายแก่ผลผลติทางการเกษตรระหว่างที่

อยู่ในโรงเก็บ เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบ และวิเคราะห์สารพิษ และวิธีการป้องกันก าจัดสารพิษที่เกิด

จากเชือ้รา 

Identification and grouping of fungi causing damage to agricultural products in storage. 

Techniques used for testing and analysis of toxins.  Control of mycotoxins. 
 

 ก.รพ  723  (360723)     ราวิทยาประยุกต์ทางการเกษตร   3(2-3-5)  

    APPLIED MYCOLOGY IN AGRICULTURE 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 เชื้อราในด้านต่างๆ ราที่ใช้เป็นอาหาร ราที่ใชใ้นอุตสาหกรรม และราที่ใชค้วบคุมโรคและ

ศัตรูพชื ราที่ผลิตสารพิษและสารอื่นๆ ราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ราที่ท าลายแมลง ท าลายไม้ซุง และ

ผลติผลการเกษตร การน าเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการศึกษาเชือ้รา 

Various aspects of fungi. Fungi which can be used for food,  industrial products and 

control of plant diseases and pests. Fungi that can produce toxins and other substances, be 

pathogenic to plants,  insects and destructive of wood and agricultural products. Application of 

biotechnology to the study of fungi. 
 

ก.รพ  729  (360729)   เชื้อราแป้ง      3(2-3-5)  

     THE POWDERY MILDEWS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ประวัติและวิวัฒนาการของเชื้อราแป้ง การจัดจ าแนกเชือ้ราออกเป็นสกุลต่างๆ โดยอาศัย

ลักษณะสัณฐานวิทยาของการสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เชน่ เส้นใย หมุดใยรา, โคนิเดีย, ใยราก าเนิด 

โคนิเดีย, ฟิโบรซินบอดี ้ และ หลอดสปอร์โคนิเดียม และลักษณะสัณฐานวทิยาของการสบืพันธุ์แบบ

อาศัยเพศ เช่น ไคลสส์โททีเซีย, ผนังหุ้มสว่นสร้างสปอร์, รยางค์, แอสคัส และแอสโคสปอร์ ลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาของเชือ้ราในสกุลต่างๆ การแพรก่ระจายทางภูมศิาสตร์ของเชื้อรา การสกัดดีเอ็นเอ
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และการวิเคราะหล์ าดับเบสของดีเอ็นเอเพื่อการจ าแนกชนิด ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา 

การแพรร่ะบาด พยาธิวิทยาของโรคราแป้งที่ส าคัญ และการป้องกันก าจัด 

Histology and evolution of powdery mildews, classification of the causal pathogens into 

genera using anamorphic (mycelia, appressoria, conidia, conidiophores, fibrosin bodies and 

conidial germ tubes) and teleomorphic (cleistothecia, peridia, appendages, asci and ascospores) 

characteristics, the fungal genera characteristics, geographical distribution of powdery mildews, 

DNA extraction and DNA sequence analysis for classification and phylogenetic relationship of the 

powdery mildews inferred from rDNA sequence analysis, epidemiology and parasitology of some 

important powdery mildews and their control. 
 

ก.รพ  731  (360731)   อนุกรมวิธานของไส้เดือนฝอยศัตรูพชื    3(2-3-5)  

    TAXONOMY OF PLANT PARASITIC NEMATODES 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 รูปร่างลักษณะขนาดของไส้เดือนฝอยที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในสกุลต่าง ๆ  ลักษณะส าคัญที่

ใช้จ าแนกเป็นสกุล  และอาการของโรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอยในแตล่ะสกุล 

Morphology of plant parasitic nematodes in  various  genera, major characteristics of 

each genus and disease symptoms caused by each genus. 
 

ก.รพ  732  (360732)  ไส้เดือนฝอยศัตรูพชืขั้นสูง    3(2-3-5)  

    ADVANCED PLANT NEMATOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ระบบการจัดหมวดหมู่ของไส้เดือนฝอย เทคนิคในการศกึษาด้วยการใชก้ล้องจุลทรรศน์

อิเลคตรอนแบบส่องกราด การศกึษาเนือ้เยื่อพืชที่ถูกท าลาย การเลีย้งไส้เดือนฝอยในอาหารเทียม 

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไส้เดือนฝอย ไส้เดือนฝอยที่เป็นพาหะของโรคพืช รวมทั้งไส้เดือนฝอยที่ใช้

ควบคุมศัตรูพชืทางชีวภาพ 

Methods for the classification of nematodes, techniques in identification of nematodes by 

using the scanning electron microscope. Studies of diseased tissues destroyed by nematodes, 

culturing nematodes in artificial media, research techniques for plant parasitic nematodes, 

including nematodes as vectors of viruses and biological control agents of plants. 
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ก.รพ  741  (360741)    ไวรัสวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6)  

             ADVANCED PLANT VIROLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 โครงสรา้งของอนุภาคไวรัสสาเหตุโรคพืชในกลุ่มตา่ง ๆ การจ าแนกชนิดของไวรัส วิธีการแยก

และศกึษาองค์ประกอบของอนุภาคไวรัส  และการใช้ประโยชน์จากเชือ้ไวรัสในทางพันธุวิศวกรรม 

Structure of viruses in various groups, identification of plant viruses, techniques used for 

isolation  and  studies of plant  viruses and the  application  of  plant  viruses  in  genetic 

engineering. 
 

ก.รพ  743  (360743)      ระบาดวิทยาของไวรัสสาเหตุโรคพชื       3(2-3-5) 

     PLANT VIRUS EPIDEMIOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 การบรรยายประกอบการสาธิตถึงกลวิธีในการระบาดของไวรัสสาเหตุโรคพืช  พาหะของไวรัส

และความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไวรัสกับพาหะชนิดต่าง ๆ และการประเมินการระบาดของไวรัสในสภาพ

แปลงปลูก 

Lecture with demonstration on the techniques used for studying epidemic mechanism of 

plant virus diseases; virus studies, their vectors and relationship between plant viruses and 

vectors. Monitoring of plant viruses under field conditions will be discussed. 
 

ก.รพ  751  (360751)  โรคเมล็ดพันธุ์พืช     3(2-3-5)  

     SEED PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ศกึษาปัจจัยและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ถา่ยทอดโดยทางเมล็ด ผลเสียหายทาง

เศรษฐกิจที่เกิดจากโรคเมล็ดพันธุ์ที่มสีาเหตุมาจาก เชื้อรา แบคทีเรยี ไวรัส และไส้เดือนฝอย กลไก

ต่างๆ ของการถ่ายทอดเชื้อทางเมล็ด และศกึษาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์ 

และการตรวจสอบหาเชื้อโรคที่ตดิมากับเมล็ด ตลอดจนวิธีการป้องกันและก าจัดโรคเมล็ดพันธุ์ที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

Studies on factors and problems of seed-borne diseases. The economic yield lost caused 

by seed-borne pathogens i.e. fungi, bacteria, viruses and nematodes. The mechanisms of 

transmission of seed-borne pathogens, sampling methods for seed health testing and methods of 

detection of seed-borne pathogens including highly effective control methods. 
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ก.รพ  761  (360761)    เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช    3(2-3-5)  

   RESEARCH TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 เทคนิคต่างๆ ในการท าวิจัย เริ่มจากการค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย วิธีการก าหนดหัวข้อเรื่อง 

การวางแผนการวิจัย การเก็บตัวเลขและผลการวิจัย การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 

วิธีใช ้และวิธีบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานผลการวิจัย 

Various techniques for doing research, starting with review of literature to find 

information related to the research topic which was named prior to writing the research proposal, 

research planning, collecting data and analysis of data by using the computer. How to use 

scientific equipment and to maintain it correctly. How to write research reports will be included. 
 

ก.รพ  762  (360762)   เทคนิคเซรุ่มวิทยาทางโรคพืช    3(2-3-5)  

   SEROLOGICAL TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 หลักการและวิธีการผลติเซรุ่มส าหรับเชือ้จุลินทรีย์ ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ตลอดจน

รายละเอียดของเทคนิคตา่ง ๆ ของการน าเอาแอนติเซรุ่มมาใช้ในการจ าแนกเชื้อ และการตรวจหาเชื้อ 

ซึ่งอาศัยผลจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างแอนตเิซรุ่มและแอนติเจน 

The  principles  and  production  of  antiserums  for  plant pathogens will be discussed.  

Identification and rapid detection of pathogens by using various techniques based on antigen 

antibody reactions will be discussed in detail. 
 

ก.รพ  771  (360771)   โรคพืชในระดับโมเลกุล      3(2-3-5)  

   MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

บทบาทของยีนสใ์นพืชที่เป็นโรค กลไกในการป้องกันตนเองของพชืที่ถูกเชื้อเข้าท าลาย เทคนิค

และวิธีการต่างๆ ส าหรับการศกึษาเชือ้สาเหตุของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ การตอบสนองของพืชใน

ระดับยีน โปรตนีและสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับขบวนการป้องกันตนเองของพืช โมเลกุลของ          

อิลซิิเตอร์ และช่องทางผา่นของสัญญาณตลอดจนยีนที่ต้านทานต่อโรค 

Studies on the role of genes in diseased plants and resistance mechanisms. Introduction 

to various techniques for studying some specific kinds of pathogens. Plant response at gene level, 

protein and compounds related to the process of resistance mechanisms. Elicitor molecules, 

signalling pathways and resistance genes are also included in this study. 
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ก.รพ  772  (360772)  เทคโนโลยีชวีภาพเพื่อการป้องกันก าจัดศัตรูพชื 3(2-3-5)  

       BIOTECHNOLOGY FOR PLANT PROTECTION 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

หลักการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยเน้นถึงความรู้พืน้ฐานทาง

องค์ประกอบของกรดนิวคลิอิค ภูมคิุ้มกันวิทยา เพื่อมาประยุกต์ใชใ้นการตรวจสอบศัตรูพชื การใช้

เทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงประสทิธิภาพการควบคุมก าจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ การประเมนิถึง

ผลกระทบและการแสดงออกของพืชตัดแตง่พันธุกรรม สิทธิทางปัญญา สิทธิบัตร จรยิธรรม และ

ประชาพิจารณ์ในทางการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

General concept of biotechnology in plant protection  with emphasis on nucleic acid base 

and antibody approaches to crop protection, application of biotechnology for improving biological 

control of plant pests, assessment of the impact and performance of genetically modified (GM) 

plant, intellectual property rights, patent, ethical issues and social discussion in crop protection, 
 

ก.รพ  782  (360782)      การควบคุมโรคพืชทางชวีภาพ                          3(2-3-5)  

      BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASES 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

             หลักการน าเอาจุลินทรีย์มาใช้ก าจัดเชื้อโรค  ผลของสารเคมีต่อระบบนิเวศน ์   จุลินทรีย์

ต่อตา้นเชือ้โรค     ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ดนิและสิ่งแวดล้อม  การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

ต่อตา้นในดิน การลดปริมาณของเชือ้โรค  ดินที่จ ากัดปริมาณของเชือ้โรค  วิธีการต่าง ๆ ในการใช้

จุลินทรีย์ต่อตา้นในการป้องกันและก าจัดโรคพืช 

            Principles of using microorganisms for control of plant pathogens. Effects of chemicals 

on ecosystem. Antagonists, relationship between soil-borne organisms and environment.  

Increase of antagonist population and reduction of pathogen population. Disease suppressive 

soil. Various methods of application of antagonists for control of plant diseases. 
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ก.รพ  783  (360783)    การควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี     3(2-3-5)  

                                       CHEMICAL CONTROL OF PLANT DISEASES  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

           สารเคมีชนิดต่างๆ ที่มผีลตอ่การก าจัดเชือ้โรคพืช ซึ่งได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย 

องค์ประกอบของสารเคมี ความเป็นพิษต่อเชือ้โรค ประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมโรค  

วิธีการใชส้ารเคมีใหไ้ด้ผลดี การใชอ้ย่างถูกต้อง รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับต่อผู้ใช้ และผูบ้ริโภค 

           Various kinds of chemicals for control of plant pathogens e.g. fungi, bacteria and 

nematodes. Components of each chemical. Toxicity of the chemicals to pathogens.  

Effectiveness of chemicals for control of plant diseases. Proper and safe use of chemicals.  

Awareness of dangers for both user and consumer. 
 

ก.รพ  791  (360791)    สัมมนา 1     1(1-0-2)  

    SEMINAR 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

          การรวบรวมผลงานด้านวิชาการโรคพืช จากการค้นคว้าวิจัยในหมวดวิชาต่างๆ ทางโรคพืช

ขั้นสูง เพื่อน าเสนอต่อคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช 

           Review of literature in a particular topic assigned by the instructor and presented to 

the department staff. 

 

ก.รพ  792  (360792)    สัมมนา 2     1(1-0-2) 

     SEMINAR 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

             การน าเสนอผลงานที่นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  หรอืเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์รว่มกับ

งานวิจัยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ตอ่คณาจารย์ผูส้อน 

              Students present papers on their thesis or part of their work together with the 

work related to their thesis to the department staff. 
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ก.รพ  795  (360795)      ปัญหาพิเศษ     1(0-9-0) 

       SPECIAL PROBLEM  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

             การค้นคว้าแบบอิสระ    ที่ทางอาจารย์ผูส้อนก าหนดหัวข้อให้    และจะต้องไม่เป็น    

ส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทนักศึกษาต้องส่งรายงานให้ภาควิชา 

              Independent research on approved topics (must not be part of a master degree 

thesis).   The students must submit adequate reports to the department. 
 

ก.รพ. 796  (360796)    หัวข้อเลือกสรรทางโรคพืช           1(1-0-2)  
                SELECTED TOPIC IN PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

   การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาโดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางอาจารย์

ผูส้อนก าหนดแนวทางให้ โดยนักศกึษาต้องท ารายงานส่ง 

 Self studies of the students by searching information from various sources recommended 

by instructors. Students must submit their reports to the instructors. 
 

ก.รพ  797  (360797)    วิทยานิพนธ์           36  หน่วยกิต 

   THESIS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ

อนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง  

 

ก.รพ  799  (360799)    วิทยานิพนธ์           12  หน่วยกิต 

   THESIS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ

อนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง 

 

 



2.  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
 

 
 



3.  ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย ของอาจารย์ประจ า 
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4.  ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  
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      - ไม่มี - 

 

            แผนก  แบบ ก 1  

จ านวนหน่วยกติสะสมตลอดหลักสูตร        36  หน่วยกติ 
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การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  และต้องเข้าร่วม

สัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา      

      (2) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการ หรือได้น าผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในรูปแบบซึ่งเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จ ำนวน

ไม่นอ้ยกว่า 2 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

เพื่อให้ผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่   แต่ไม่

สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้ ได้มีโอกาสเข้ามา

ศึกษาเพื่อปรับคุณวุฒิของตนให้สูงขึน้ 
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ก.  กระบวนวิชาเรียน               ไม่น้อยกว่า    24  หน่วยกติ 
1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา  ไม่น้อยกว่า    24  หน่วยกติ 

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า     18  หน่วยกติ 

 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ        6  หน่วยกติ 

        360761  เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช       3  หน่วยกิต 

        360791  สัมมนา 1        1  หน่วยกิต  

        360792  สัมมนา 2        1  หน่วยกิต 

        360795  ปัญหาพิเศษ        1  หน่วยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ        5  หน่วยกติ 

        360761  เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช       3  หน่วยกิต 

        360791  สัมมนา 1        1  หน่วยกิต  

        360792  สัมมนา 2        1  หน่วยกิต 

        - ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก 

 

ปรับกระบวนวิชา 360795 ปัญหาพิเศษไปเป็นวิชาเลือก 

เนื่องจากนกัศึกษาทีส่ าเร็จปรญิญาตรี  จากสาขาวิชา  

โรคพืชได้เรียนวิชานี้มาแล้ว  

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกติ  

        โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

        360701    

        360703    

        360706    

        360709    

        360711    

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า      13  หน่วยกติ 

        โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

 

 

  เหมือนเดิม 
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        360721    

        360722    

        360723    

        360729    

        360731    

        360732    

        360741    

        360743    

        360751    

        360762    

        360771    

        360772    

        360781  การจัดการศัตรูพืช 2: เชือ้โรคพืช     3  หน่วยกิต 

        360782    

        360783    

 

 

 

 

 
 

       เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

        360781       ตัดออก  

       เหมือนเดิม 

       เหมือนเดิม 
 

        360795  ปัญหาพิเศษ           ย้ายมาจากกระบวนวิชาบังคับ   

        360796   หัวข้อเลือกสรรทางโรคพืช   1  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดกระบวนวิชา 360781 ออกเนื่องจากมีเนื้อหาซ้ าซ้อน 

กับวิชา 360782 (การควบคุมโรคพชืทางชีวภาพ) และ

วิชา 360783 (การควบคุมโรคพืชโดยใชส้ารเคมี)  
 

 

เปิดกระบวนวิชา 360796 จ านวน 1 หน่วยกิตเพื่อให้

นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนกระบวนวชิา 360795 

(ปัญหาพิเศษ) ไดเ้ลือกเรียน ซึง่ท าให้สามารถที่จะ

ลงทะเบียนเรยีนได้ครบจ านวน 13 หน่วยกิตตาม

แผนการศึกษา 

 
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ 

    เลอืกจากสาขาวิชาที่มคีวามสัมพันธ์กับสาขาวิชาโรคพืช โดยความเห็นชอบ  

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาโรคพืช 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ 

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                   - ไม่มี - 
1.2.2 กระบวนวิชาเลอืก           ไมเ่กิน   6  หน่วยกิต 
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2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี)   ไม่เกิน     3  หน่วยกติ 
     เลือกจากสาขาวิชาโรคพืชและ/หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาโรคพืช  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา

โรคพืช  

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง              - ไม่มี -   

ข. วิทยานิพนธ์        12  หน่วยกติ  
360799  วิทยานิพนธ ์                                                 12  หน่วยกิต  

ข. วิทยานิพนธ์               12  หน่วยกิต  
          - เหมือนเดิม - 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
     1.  ตามเงื่อนไขของบัฯฑิตศกึษา    -  ภาษาต่างประเทศ 

     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา        -  ไม่ม ี

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
                                 - เหมอืนเดิม - 

 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ  
 
                                           ไม่ได้ก าหนด    

ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
      (1) การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  และต้องเข้าร่วม

สัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา      

      (2) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพมิพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสาร      หรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)     โดย

ผลงานที่เผยแพร่นัน้ต้องเป็นบทความฉบับเตม็ (Full paper)  จ านวนอย่างน้อย     

1 เร่ือง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

 
- เพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาได้เรียนรู้และค้นคว้าเพิม่เติม 

   รวมทั้งให้รู้จักการประมวลความรู้และประสบการณ์ 

   ทางวิชาการ 

- เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

   เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    

   พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย 

   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 
 

 

 



5.  ตารางเปรยีบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่  

     แผน  ก แบบ ก 1 

ปีที่ 1 
 

แผนการเรียนเดิม แผนการเรียนใหม่ 

 

 

ไมม่ ี

 

ภาคการศึกษาที่ 1                                     หนว่ยกติ 

              ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการมหาวทิยาลัย        0 

              สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ            - 

              เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                         - 
              รวม                                                  0 

 

 

ไมม่ ี

 

ภาคการศึกษาที่ 2                                     หนว่ยกติ 

360797   วทิยานพินธ์                                       12 

              เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                         - 

              เสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 
              รวม                                                12 

 

ปีที่ 2 
 

แผนการเรียนเดิม แผนการเรียนใหม่ 

 

 

ไมม่ ี

 

ภาคการศึกษาที่ 1                                     หนว่ยกติ 

360797   วทิยานพินธ์                                       12 

              เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                         - 
              รวม                                                12 

 

 

ไมม่ ี

 

ภาคการศึกษาที่ 2                                     หนว่ยกติ 

360797   วทิยานพินธ์                                       12 

              เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                         - 

              สอบวทิยานพินธ์ 
              รวม                                                12 

 

 



     แผน  ก แบบ ก 2 
 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 

ชั้นปีที่ 2 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1 หน่วยกิต 
360791. สัมมนา 1 1 360799 วิทยานิพนธ์  6 

360799 วิทยานิพนธ์ 12  กระบวนวิชาเลือก 4 

    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

      

 รวม 13  รวม         10 

 

 

ชั้นปีที่ 2 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

360792 สมัมนา 2 1 360792 

360799 

สัมมนา 2 

วิทยานิพนธ์ 

1 

6 

360799  กระบวนวิชาเลือก           6 

 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

สอบวิทยานิพนธ ์

- 

 รวม           7  รวม 7 

 

 รวมตลอดหลักสูตร         36  รวมตลอดหลักสูตร         36 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

360760   เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช     

กระบวนวิชาเลือก 

 3 

 6 

360761 

 

 

เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช 

กระบวนวิชาเลือก 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

3 

6 

- 

      

 รวม  9  รวม 9 
      

 

ชั้นปีที่ 1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

360795 ปัญหาพิเศษ  1 360791 สัมมนา 1 

กระบวนวิชาเลือก 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

1 

9 

- 

 กระบวนวิชาเลือก  6  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์  

      

 รวม  7  รวม 10 



6.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
 

 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554 

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

 

 เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี

มาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และ

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม ครั้งที่  4/2550  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม จึงให้ตรา

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        

พ.ศ. 2550”  

ข้อ 2  ให้ ใช้ข้ อบั งคั บนี้ ส าห รับการศึ กษาระดับประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ต  ปริญญ าโท 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2550 เป็นต้นไป      แต่ข้อบังคับนีไ้ม่ใชบ้ังคับแกน่ักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 

ข้อ 3  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรอืประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี ้ 

หรอืที่ขัดหรอืแย้งกับความในข้อบังคับนีใ้ห้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

ข้อ 4   ในข้อบังคับฉบับนี ้ถา้ข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

              “มหาวิทยาลัย”               หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              “บัณฑติวิทยาลัย”           หมายความว่า บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “อาจารย์ประจ า”             หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์ หรือพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มี

คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 โดยมีหน้าที่หลักทางด้าน

การสอน และการวจิัยและปฏิบัติหน้าที่เตม็เวลาตามภาระงานที่

รับผดิชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

  “อาจารย์พเิศษ”              หมายความว่า  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็น

อาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์ หรือพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีความรู้ความช านาญใน

วิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลงานการค้นคว้าทาง
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วิชาการหรือมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ

วิ ชา ชีพ โด ยทั่ ว ไป  ที่ คณ ะก รรมการบ ริห ารหลั ก สู ต ร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารับรองและคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า   อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่เป็นได้ทั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /การ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม /การ

คน้คว้าแบบอิสระร่วม   อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

แบบอิสระ อาจารย์ผู้สอน ตามคุณสมบัติที่ก าหนดส าหรับ

หน้าที่นั้นๆ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมี

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน

เวลาเดียวกันไม่ได้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน  ให้ถือว่าเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 1 หลักสูตร และอาจารย์ประจ าผู้ใด หากเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว ยังสามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

หลักสูตรที่ประจ าอยู่แล้วได้อีก 1 หลักสูตร 

 ในกรณี ที่ เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือ

หลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของ

สถาบันอื่นในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน

บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสถาบันที่ตนเอง

สังกัด 

 “อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร” หมายความว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให

หน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่

เก่ียวข้อง โดยมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน  

    ข้อ 5   ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัด ควบคุมและอ านวยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตาม           

ข้อบังคับนี ้

  ข้อ  6   คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 

 6.1   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน

การศึกษา  และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา         
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 6.2 ระดับปริญญาโท   ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เที ยบ เท่ าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน

การศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา  

  ส าหรับผูเ้ข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา

ตร ีหรอืเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี หรอืเป็นผู้มีประสบการณด์้านการวจิัย หรอืวิชาชพี

ที่ เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่น้ อยกว่า 2 ปี  และมีพื้น

ฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชานั้น   

 6.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร6 ป ี

หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

                  6.4 ระดับปริญญาเอก   ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ดังนี้ 

 6.4.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อและมีพื้นความรู้

ความสามารถ และศักยภาพเพยีงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรอื  

 6.4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มีผลการเรียนด ีหรอื 

 6.4.3 ผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสตูรปริญญาโท มีผลการเรยีนและ/หรอื การวจิัยตามที่

สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเปน็พิเศษ 

 6.5   ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

     6.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 มหาวิทยาลัยอาจไม่อนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบางหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ  ให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา 

 7.1  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรอืสอบ

คัดเลือกหรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็น

คราว ๆ 

 7.2   ผู้สมัครที่ผ่านการคัด เลือกเข้าศึกษาแต่ก าลังรอผลการศึกษาตามข้อ  6 อยู่ 

มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา 

 8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  ข้อ 6 ซึ่ ง

มหาวิทยาลั ยรับ เข้ าศึ กษาเพื่ อ รับปริญญา ประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ต  หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา   

 8.2 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่เป็นไปตามหลักสูตรของนักศึกษา

เต็มเวลา ซึ่งเงื่อนไขการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย    

 8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรยีน และ/หรอืท า

การวจิัยโดยไม่มีสิทธิ์รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

     ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถอืว่าสละสิทธิ์ 

  การรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา ต้องมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ10 การลงทะเบียน  

       มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษา

ถอืปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   10.1   การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

 10.1.1 นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและ

ระดับปริญญาโท  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้

ค าปรกึษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา 

10.1.2 นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอก ท าหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะน า ควบคุมการศึกษา

และการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

  10.1.3 กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรล าดับขั้น B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนกระบวน

วิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้ 

 10.1.4 การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ใน

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน  ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ ไม่เกิน 9 

หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติและไม่เกนิ 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูรอ้น  

10.1.5 การลงทะเบียนที่ผดิเงื่อนไข ให้ถอืว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และกระบวน

วิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น  ให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 
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 10.1.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรูไ้ด้ โดยได้รับอักษรล าดับขั้น V  

          นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผลได ้

โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน โดยต้องยื่นค าขอก่อน 2 สัปดาห์สุดท้าย

ของการเรียนของภาคการศึกษานั้น 

 10.2  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามประกาศ

บัณฑติวิทยาลัย 

 10.3  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย      

  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย เมื่อ 

  10.3.1   นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีเฉพาะการ

ท าวิทยานิพนธ์  ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดคุณสมบัติ และ/

หรอื เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์    

  10.3.2   นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ และไม่ได้ลาพักการศึกษาแต่ใน

ภาคการศึกษานั้นประสงคจ์ะใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาค้นคว้า

หรอืท ากจิกรรมอื่น ๆ  

  10.3.3   นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าแบบอิสระครบหน่วยกติไป

แล้วและในภาคการศึกษานั้นประสงคจ์ะท างานวิจัยต่อเนื่อง  

 

ข้อ 11 การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา 

 หลักเกณฑ์และวิธีการบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย    

 ข้อ 12  หลักสูตร 

          มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรญิญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งนี ้ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ 

 13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษา

ไม่เกนิ 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศึกษา  

 13.2  หลักสูตรปริญญาโทให้ใชเ้วลาศึกษาไมเ่กิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนด

การศึกษา 

 13.3 หลักสูตรปริญญาเอก ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรใีห้ใชเ้วลาศึกษา ไม่เกนิ 

7 ปีการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี

การศึกษา 
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 13.4 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บัณฑิต

วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ แต่ไม่เกนิ 2 คร้ัง 

                          นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้  จะต้องอยู่ใน

เกณฑ์ ดังนี้ 

                                       (1)  วิทยานิพนธ์มีความกา้วหน้าอย่างเด่นชัด และ 

 (2)  มีความจ าเป็นทางวิชาการ หรอืมีเหตุสุดวิสัย  

   13.5 กรณีที่นักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีอาจได้รับการ

พิจารณาให้ ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทได้  ส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท อาจแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร  

 ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 13.4 และ 13.5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะและเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 14  การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการยา้ยสาขาวิชา 

   การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย      

        ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิต 

  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

   ข้อ 16 อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้คว้าแบบอิสระหลัก  

 16.1 อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป  

               อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไปส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอื

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและระดับปริญญาโท เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการจัด

แผนการศึกษาของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับ ตลอดจนเป็นที่

ปรกึษาแกน่ักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 16.2  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก 

                                  16.2.1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก  เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการท าวิทยานิพนธ์ /การ

คน้ควา้แบบอิสระ 

       16.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอก ท าหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษาและการ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 

คน และให้กรรมการ 1 คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

                         อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

จะต้องเป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 
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                        การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้ควา้แบบอิสระ

หลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเป็นผู้แต่งตั้ง 

 ข้อ 17 อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นควา้แบบอิสระรว่ม 

อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้ 

 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม/ การค้นคว้าแบบอิสระ

รว่ม อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเป็นผู้

แต่งตั้ง 

 

 ข้อ 18 คุณสมบัติของอาจารย์ 

 18.1 หลักสูตรปริญญาโท  

 18.1.1 อาจารย์ผู้สอน  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ อาจารย์ประจ า

ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 

และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปรญิญา  ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4            

 18.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ แบ่งออกเป็น  2 ประเภท 

คือ 

 (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /การค้นคว้าแบบอิสระหลัก ต้องเป็น

อาจารย์ประจ า ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

 (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม /การค้นคว้าแบบอิสระร่วม จะเป็น

อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิ เศษก็ได้ อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4  

18.1.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย

ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 

ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ /การ
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ค้นคว้าแบบอิสระต้องมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้แบบอิสระ 

 อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรืออาจารย์  ที่ปรึกษา

การค้นควา้แบบอิสระหลัก/รว่ม  ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบและต้องเข้า

รว่มอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระด้วยทุกคร้ัง โดย

อาจรว่มในฐานะกรรมการสอบหรอืผู้เข้ารว่มฟังก็ได้   

 18.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเต็มเวลา ซึ่งมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าแบบอิสระและ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบ

อิสระ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 18.1.5 กรรมการสอบประมวลความรู้  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้  

อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานั้นหรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปรญิญา   ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4      

 18.1.6 ส าหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบการ

คน้คว้าแบบ อิสระและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต และ/หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้มีคุณสมบัติตามข้อ 18.1.1  

18.1.2  18.1.3 และ18.1.4 โดยอนุโลม 

 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

 18.2.1 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าต้อง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4  

 18.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าซึ่งมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากวา่ระดับปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา

นั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

 18.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการ

สอบประมวลความรู้  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
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ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิช าที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ

เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

 18.2.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไม่สังกัด

สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีความรูใ้นเนื้อหาและ

วิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 

 อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /ร่วม  ต้องไม่เป็นประธาน

กรรมการสอบและต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

โดยอาจรว่มในฐานะกรรมการสอบหรอืผู้เข้ารว่มฟังก็ได้   

18.2.5 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเต็มเวลา ได้รับ

ปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 18.3 อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ   มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ เปิดสอนเป็นอย่างดี และเป็นบุคลากรประจ าใน

มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก ส่วน

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม /การค้นคว้าแบบอิสระ

รว่ม อาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัย หรอืผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ  เป็นที่ยอมรับใน

ระดับหน่วยงานหรอืระดับกระทรวงหรอืวงการวชิาชีพด้านนั้นๆ 

  ข้อ 19 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

                                 การก าหนดภาระงานอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธห์ลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลักให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 20 ระบบการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้คณะ 

ภาควชิาหรอืสาขาวิชา มีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชานั้นแกน่ักศึกษา 

 20.1 มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรอืระบบหน่วยการศึกษา (module)  

  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติ  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์และ
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อาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ที่มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 

สัปดาห์ โดยจัดจ านวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

  ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปรมิาณการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมงและจ านวน

หน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

 20.2 มหาวิทยาลัย ใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและ

ก าหนดปรมิาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต  การ

ก าหนดหน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี ้   

                                            (1) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรอือภิปรายปญัหา ไม่น้อยกวา่ 15ช่ัวโมงตอ่

ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกติ  

                                            (2) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบตัิทดลอง  หรอืปฏิบัติงานเพื่อเสรมิทักษะ    

ไม่น้อยกวา่ 30 ช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษาปกติ   ให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ  

                                            (3) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรอืฝึกภาคสนาม    ที่ใชเ้วลาฝึกไมน่้อยกวา่      

45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหม้ีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

                                            (4) วิทยานิพนธ์และการคน้คว้าแบบอิสระ    ที่ใช้เวลาศึกษาคน้คว้าไม่น้อยกว่า       

45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปรมิาณเป็น 1 หน่วยกติ  

 20.3 มหาวิทยาลัย อาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพื่อให้

นักศึกษาสามารถเรยีนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี ้การลงทะเบียนที่

ผิดเงื่อนไขของกระบวนวิชาใด ให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

 20.4 กระบวนวิชาหนึ่ง ๆ มีช่ือกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชาก ากับไว้ 

  20.5 รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจ ากระบวนวิชา 

20.6 เลขประจ ากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข 3 หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง

ระดับการศึกษาของกระบวนวิชาดังนี ้  

 “7” “8” “9”     แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

 “3” “4” “5” “6”  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสูง 

 “1” “2” แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้น  

  20.7 กรณีการปิดสอนกระบวนวิชาใด   ให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลา 

   อย่างน้อย 4 ป ี

ข้อ 21 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 

   21.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  

 21.2 ให้ใชร้ะบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละ

กระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คอื อักษรล าดับขั้นที่มีคา่

ล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ ไม่มีค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการ

ประเมินผล 
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   21.3 อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น  

   21.3.1   อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

          อักษรล าดับขั้น        ความหมาย            คา่ล 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 

  21.3.2  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

                อักษรล าดับขั้น     ความหมาย 

  S            เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

   U            ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

                                             V      เข้ารว่มศึกษา (VISITING) 

                                                               W             ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

  21.3.3  อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล    ให้ก าหนด ดังนี้ 

                                          อักษรล าดับขั้น     ความหมาย  

                                         I              การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์(INCOMPLETE) 

         P             การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 

                   T            วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน  ระหว่าง

ด า เ นิ น ก า ร   (THESIS/INDEPENDENT  STUDY IN 

PROGRESS) 

      21.4  อักษรล าดับขั้น I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์     

เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้การวัดผลไม่สามารถด าเนินการได้  การให้อักษรล าดับ

ขั้น I ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่

กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู่  

 นักศึกษาต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษรล าดับขั้น I 

ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น

ก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I เป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ  

U 

 21.5  อักษรล าดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มี

การวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบาง

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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   อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้วทั้งนี ้ 

ต้องก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาภายใน 2 ภาค

การศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น 

P ให้เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

 21.6 อักษรล าดับขั้น T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการ

คน้ควา้แบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

  21.7  อักษรล าดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม

ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมีเวลาเรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรือ

นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการเรยีนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์

ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V ให้เป็นอักษรล าดับขั้น W  

 21.8  อักษรล าดับขั้น W แสดงว่า 

 (1) นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 10 

 (2) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 10.1.3 และ 10.1.5 

 (3)   การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 10.1.4 

 (4) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตามข้อ 21.7 

  (5)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 (6)  กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรอืมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุก  กระบวนวิชา

ที่ลงทะเบียน 

 21.9 กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา  นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 

หากได้ต่ ากวา่  ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษรล าดับ

ขั้นไม่ต่ ากวา่ C  กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้น S หรือ 

U นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้น S  หากนักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น U ต้อง

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกวา่จะได้รับอักษรล าดับขั้น S 

 21.10 ในกรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปรญิญาตร ีให้ใช้ระเบียบ

และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

การบอกเพิ่ม การถอนกระบวนวิชา การวัดผลและการประเมินผล ส าหรับกระบวน

วิชานั้นโดยอนุโลม 

  การพจิารณาเงื่อนไขที่ต้องผ่านกอ่นของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของอาจารย์ผูส้อนกระบวนวชิานั้น ๆ    

 21.11 อักษรล าดับขั้น  S,  U, I , P, T, V  และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 
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 21.12 การนับหน่วยกิตสะสม 

                               (1) กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น A, B+, B, C+, C หรอื S เท่านั้น จึงจะ

นับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

                                (2) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นับหน่วยกิต

สะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้ง

สุดท้าย  ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหล้งทะเบียนซ้ าได ้ให้นับหน่วย

กติสะสมได้ทุกคร้ัง 

                                      การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา จะไม่นับรวมหน่วยกิตของ

กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้น 

  (3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเท่า

กัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น 

 21.13 มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหน่วยกิต และค่าล าดับขั้น

ของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับ

อักษรล าดับขั้นตามข้อ 21.11   กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้นและในหลักสูตรที่

ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  นอกจากนั้น หากกระบวนวิชาใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้

ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกวา่ 1 คร้ัง  ให้คิดทุกครัง้     

 21.14 การค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าล าดับ

ขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ 21.13 มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวน

หน่วยกิตทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้นที่มีค่า

ล าดับขั้น นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 21.11 ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง ในกรณีที่

ทศนิยมต าแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5  ขึน้ไปให้ปัดค่าทศนิยมต าแหน่งที่ 2 ขึน้ 

 21.15 กรณีที่นักศึกษาได้เรยีนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบ

โอนกระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจาก

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แล้ว

แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

 ข้อ 22 การสอบภาษาต่างประเทศ 

 ภาษาตา่งประเทศ หมายถงึ ภาษาที่ไม่ใชภ่าษาหลักในประเทศที่เป็นภูมิล าเนาของนักศึกษา  

และใช้เป็นเครื่องมอืในการศึกษาคน้ควา้ความรูเ้พื่อการท าวทิยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

22.1 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ

โดยการสอบหรืออื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอ

โครงรา่งวิทยานิพนธ์   

              ส าหรับนั กศึ กษาปริญญ าโท  แผน  ข   การผ่ านการเที ยบความ รู้

ภาษาต่างประเทศเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา 
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 22.2 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะก าหนดเงื่อนไข

ให้มีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศหรอืไม ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไขของหลักสูตรนัน้ๆ  

 22.3 นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิล าเนามาจาก

ประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  ถือว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  หากผู้เรียนชาวต่างประเทศรายใดที่เรียนใน

หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีการท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรู้ภาษาไทยเป็นเงื่อนไขของการผ่าน

ภาษาต่างประเทศได้  

 ข้อ 23 การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ 

 23.1 นักศึกษาที่จะสอบ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธห์ลักและ

ยื่นค ารอ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

 23.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะ แต่งตั้งอาจารย์ประจ า จ านวนอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบ

วัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจ านวนนั้น

ให้มีกรรมการ 1 คน  ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกันหรอืใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น  

23.3 เมื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติด าเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 1สัปดาห์หลังวันสอบ 

                                                 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน  มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้อง

ยื่นค าร้องขอสอบใหม่  การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1  ภาคการศึกษา

ปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาเสนอให้

บัณฑติวิทยาลัยอนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

 ข้อ 24  การสอบประมวลความรู้ (comprehensive  examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้

ในแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการน าเอาความรูม้า

แก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวิชา

บังคับโดยได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่ C  

  การสอบประมวลความรู้ใช้บังคับกับนักศึกษาปรญิญาโท แผน ข ส าหรับนักศึกษาปรญิญา

โท แผน ก หรอืปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  

                            การสอบประมวลความรูใ้ห้ด าเนินการดังนี้  

 24.1 ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรกึษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก 
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 24.2 การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้  ให้ประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจ า อย่างน้อย   3  คน เป็น

คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  

                         24.3 เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูด้ าเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ

สอบประมวลความรู้  รายงานผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังวัน

สอบ  

    นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งโดยต้องยื่นร้องค าร้อง

ขอสอบใหม่ 

 ข้อ 25 การท าวิทยานิพนธ ์  

 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 ข้อ 26 การท าการค้นควา้แบบอิสระ 

                          แนวปฏิบัติและขั้นตอนการท าการค้นควา้แบบอิสระให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

      ข้อ 27 การพน้สภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 (4) ขาดคุณสมบัติของการเขา้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอ้หนึ่งข้อใดตามข้อ 6    

(5)  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา

ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

  (6)  เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 13 นับตั้งแต่วันเปิดภาค

การศึกษาแรก 

   (7)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

  (8)   เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.75 เมื่อเรียนครบ 2 ภาค

การศึกษาปกติ เป็นต้นไป  

  (9)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับ

อนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท 

  (10)  เปน็นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ 

  (11)  ไม่ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (12)  เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม 

ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (13)    มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา  
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ข้อ 28 การลา 

 28.1  นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา 

ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น ภาค

การศึกษาที่ได้ช าระคา่ธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว 

 28.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างที่ยังไม่ได้

รับอนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษาผู้ขอลายังมีสภาพเป็นนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 29 การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

 29.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ตามข้อ 27(7) หรือ นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 27(2)  27(6)  27(8) 27(9) 

และ27(10)  เมื่อสอบคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้  สามารถน ากระบวน

วิชาเดิมที่เคยศึกษาไว้ไม่เกนิ 5 ป ีนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้

ในการศึกษาครัง้ใหม่ได้อีกตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

 29.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 27(2) 27(3) 27(5) 

และ 27(11) อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

บัณฑติวิทยาลัย 

 29.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 27(13) ไม่มีสิทธิ์เข้า

ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีก 

ข้อ 30 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง 

 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาต้องไปรายงานตัว

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที่ส านักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้คณะที่สังกัดทราบ โดยผ่านอาจารย์ที่

ปรกึษาทั่วไปหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก  

 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

  (1) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

  (2)  มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3.00 และ      คา่

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะ

วิทยานิพนธ์ 

  (3)  มีผลการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศโดยการสอบหรอือื่นๆ 

 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  
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 (4)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข และส าหรับ

นักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปรญิญาเอกในหลักสูตรที่ก าหนดเงื่อนไขให้

มีการสอบประมวลความรู้ 

 (5) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ / การค้นควา้แบบอิสระ 

        (6) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือ แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้อง

ได้รับการ ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือได้น าผลงานออก

เผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

 ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม

กลั่นกรอง (peer review) กอ่นการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น   

 (7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 31 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบ   

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                        ประกาศ   ณ  วันที ่      22   สิงหาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

      (ลงนาม)     เกษม  วัฒนชัย 

   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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7.  ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  

     การย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวชิา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และ

ข้อ 14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกติ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

นั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบ

โอนหน่วยกติเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของ      คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ใน

คราวประชุมคร้ังที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม

ทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547  เรื่อง แนวปฏิบัติการ

เปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา

บัณฑติศึกษา       ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใชป้ระกาศนีแ้ทน 

 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  

1  และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปรญิญาเอก  โดยที่ 

   2.1  นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ เข้าศึกษาใน

หลั กสู ต รของแผน  แล ะ /ห รือ แบบที่ ต้ อ งการ เปลี่ ย น ใหม่ ต ามที่ ระบุ ใน ข้ อบั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 

และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรของแผน และ/หรอืแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปรญิญาเอก ผ่านคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และ

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็น

หลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว

นักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา

ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  

หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยน

แผนการศึกษาลักษณะนีจ้ะกระท าได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวชิา 

   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือ

ระหว่างคณะโดยที่ 

                3.1  นักศึกษาทีป่ระสงคข์อยา้ยสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

2) มีหน่วยกติสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกวา่  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกวา่  3.00   

       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี เฉพาะ 

วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  อาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม 

และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่

เพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

3.3  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ 

คา่ธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่  

               3.4  การย้ายสาขาวิชากรณอีื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป   
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3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้  

1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าว

ทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตาม

ความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมี

ผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่  B  หรอือักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชาเดียวกับ

กระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวน

วิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะ

เทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่

ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือ

อักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา  

 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกัน หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวน

วิชาต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  

หน่วยกิตและมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึน้ไป หรอืมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะ

ให้โอนและรับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ

จากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระคา่ธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัส

ประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวน

วิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตร

ปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และ

บัณฑติวิทยาลัย 
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4.2  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  

หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพจิารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 

1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผา่น  หรอื 

2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตาม

เงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรอื 

3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้า

เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านง

ขอโอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี ้ 

การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน  

  นักศึกษาปรญิญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูง 

ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน  

 นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ 

 4.5 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่  3.00 

  2)   การเทยีบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพจิารณาของคณะกรรมการ  บัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน    หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน 

(coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   

กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า 
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หรอือักษรล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่

รับโอนและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว     

  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจากของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะ

เทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่

จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกติ วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกวา่คร่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ

หลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และ

ได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่

แล้ว  

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทยีบโอนหน่วยกิตส าหรบันักศึกษาใหม่ท่ีส าเร็จการศึกษา

หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดงันี ้ 

5.1  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชา

และหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจาก

วันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการ

พิจารณาของคณะที่รับโอน  แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาใน

โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  

ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว  

6.   การเทยีบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจ

ขอโอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่

นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับ

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พจิารณาเห็นชอบ  
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6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่า

ล าดับขั ้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู ่ระบบค่าล าดับขั ้นตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว   

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรยีนของภาคการศึกษาที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจาก

วันเข้าช้ันเรยีนของภาคการศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้แรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรก

ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7  

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ  วนัที ่    12   พฤษภาคม   2551 
 

 

      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์

       (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)์ 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 



 97 

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วา่ด้วยการพจิารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา 
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6.  ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณวัลลา  ดิฐพงษ์

พิชญ ์

1..ในปรัชญาของหลักสูตรที่ระบุว่า “เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการ

ผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ด้วยการบรหิาร

จัดการ และใช้สารเคมีอย่างถกูวิธ”ี จึงควรมีกระบวนวิชาที่

เปิดสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. จากวัตถุประสงคข์องหลักสตูร ที่ระบุว่าประสงค์ให้

มหาบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎี และปฏบิัติ ตลอดจน

มีทักษะ และประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้จงึมคีวามวิตกว่าทาง

สาขาวิชาฯ จะท าอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว 

เนื่องจากทกัษะจะเกิดได้ด้วยการท าซ้ า และความช านาญจัก

เกิดเมื่อผ่านประสบการณ์จริง 

 

 

 
 

3. ภาคเอกชนมคีวามคาดหวงัอยากไดม้หาบัณฑิตโรคพืช ที่มี

ความรู้ความสามารภในด้านต่างๆ คอื 

- รู้วา่ปัญหาคืออะไร 

- วิเคราะห์ทีม่าของปัญหาได ้

- เลือกใชเ้คร่ืองมือและวธิีการที่เหมาะสมในการแกป้ัญหา 

- เลือกใช้วธิีที่เหมาะสม ป้องกันปญัหาเดิมไม่ให้เกิดซ้ าอกี 

1. จากการตรวจสอบกระบวนวิชาในหลักสูตร พบว่ามี

กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ที่ปลอดภัยจาก

สารเคมี รวม 4 กระบวนวิชาคือ ราวิทยาประยุกต์ทางการ

เกษตร (360723), เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช (360772), การควบคุมโรคพืชทางชีวภาพ 

(360782) และ การควบคมุโรคพืชดว้ยสารเคมี (360783) 

นอกจากนีง้านวิจัยในสาขาวิชา ซึ่งไดแ้ก่กระบวนวิชาปัญหา

พิเศษ วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท และวิทยานิพนธ์ปรญิญา

เอก พบว่ามีการศกึษาวิจัยด้านการควบคุมโรคพืชโดยชีววธิี

มากกว่า 10 เรื่องต่อปี ซึ่งชีใ้ห ้ เห็นว่ามีสอดคล้องกบั

ปรัชญาของหลักสูตร อย่างไรก็ตามทางกรรมการบรหิารฯ 

จักไดน้ าเรยีนให้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ไดรั้บทราบถึง

ข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะได้ตระหนักถงึการผลิต

มหาบัณฑิต ให้เป็นไปตามปรัขญาของหลกัสูตรย่ิงๆ ขึน้

ต่อไป 
 

2. ในการศกึษาตามหลักสูตร ประกอบด้วยการเรียนใน

กระบวนวิชาต่างๆ ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติใน

ห้องปฏบิัติการ ซึง่มีการพิสูตรด้วยการแยกเชือ้และทดสอบ

ด้วยการปลูกเชือ้ นอกจากนียั้งมีการออกเก็บตัวอย่างใน

แปลงเกษตรกร ซึง่จะช่วยให้นักศกึษาเกิดความช านาญขึน้

ได ้ อย่างไรก็ตาม กรรมการบรหิารจะได้น าข้อวิตกนีเ้รียน

ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เพื่อทีจ่ะได้ตระหนัก และ

ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ย่ิงขึน้ 
 

3. ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มีความ 

ประสงค์จะผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังที่

ผู้ทรงคุณวุฒิประสงค์อยู่แล้ว ซึง่ทางกรรมการบรหิารฯ จัก

ไดน้ าเรยีนข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้กับทางคณาจารย์ใน

สาขาวิชาฯ ไดต้ระหนักในการเข้มงวดในการเรียน การสอน 

เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวิทยาลัย

ย่ิงขึน้ 

รศ.ดร.นุชนาฏ  จง

เลขา 

โดยภาพรวมของหลกัสูตร ชื่อหลกัสูตร ปรัชญา และ

วัตถุประสงค์ เหตุผลการปรับปรุงหลักสูตร ฯลฯ ซึ่งมกีาร

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี และเหมะสม ตาม

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอ่ยู่แล้ว  

สาขาวิชาฯ ไดยึ้ดหลักมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จึงไดม้กีาร

ปรับปรุงให้สอดคล้องกัน เพื่อใหส้ามารถผลิตบัณฑิตได้

ตามวัตถุประสงค ์

อ.ดร. สุรย์ีวัลย์  เมฆ

กมล 

เห็นว่าหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมดีแลว้ กรรมการบรหิารฯ จะน าข้อคิดเห็นแจ้งต่อคณาจารย์ เพื่อ

จักไดช้่วยกันรักษามาตรฐานการเรียน การสอน ให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานที่ดีนีใ้หด้ีย่ิงๆ ขึน้ต่อไป 

 



 


