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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  

และคณะเกษตรศาสตร์  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Animal Science 

 
2. กลุ่มหลักสูตร  :   วิชาการ 

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย :  ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
 :  ชื่อย่อ  ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ :  ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy  (Animal Science) 
 :  ชื่อย่อ   Ph.D. (Animal Science) 
 

4. วิชาเอก :  1. สัตวศาสตร์  2. วิทยาศาสตร์การประมง 
 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    72 หน่วยกิต  

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ 

หลักสูตรแบบ 1.1  เป็นหลักสูตร 3 ปี ใช้เวลาศึกษาอย่างมาก ต้องไม่เกิน 6 ปี 
หลักสูตรแบบ 1.2 เป็นหลักสูตร 5  ปี ใช้เวลาศึกษาอย่างมาก ต้องไม่เกิน 8 ปี 
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6.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย 
 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ใช้ในการเขียนเล่มและสอบดุษฎีนิพนธ์ 

 
 6.3 การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย 
 นักศึกษาต่างชาติ 

 

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

 

 6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

 กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………  
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) มีผลบังคับใช้ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562    สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562   

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2562 
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8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
 นักวิชาการสัตวศาสตร์/นักวิชาการประมง 
 อาจารย์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทางการเกษตร 
 นักวิจัย  
 ธุรกิจส่วนตัว 
 พนักงานหน่วยงานเอกชน/องค์กรการกุศล  เป็นต้น 

 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขท่ีบัตรประจ าตัว 
ประชาชน 

1. รศ.ดร.สุชน   
 ตั้งทวีวิพัฒน ์

Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime University,   
Japan, 1997 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวชิาสตัวบาล,   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวิชาสตัวบาล,   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

 

2. รศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย 
 

Dr. agr. (Molecular Genetics in Animal 
Breeding), University of Bonn, 
Germany, 2003 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

 

3. ผศ.ดร.เสาวลักษณ ์
      แย้มหมื่นอาจ 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 
breeding), University of Bonn, 
Germany,   2008 

 

 วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขท่ีบัตรประจ าตัว 
ประชาชน 

4. ผศ.ดร.มินตรา  
 ศีลอุดม 

Ph.D. (Applied Marine Biosciences)  
Tokyo University of Marine Science 
and Technology, Japan, 2013 

วท.ม. (ประมง), เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2552 

วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
 2549 

 

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่................... 

 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้การท างานของรัฐบาลปัจจุบันหรือที่
เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) เนื้อหาของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วย แนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบ
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมงจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 จะ
เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางและพัฒนาที่ส าคัญคือการพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ป็นการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางและพัฒนาที่ส าคัญคือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

นอกจากนี้ในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 ต่อจากนี้ไปประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือ
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แก้ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผล
สัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่  การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
มิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้
เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดย
การก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ นอกจากนี้ยังมีการปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการเกษตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio 
Based) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิน
ของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีพันธกิจที่จะสร้างเนื้อหาสาหรับพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม กระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ นาองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน คิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนต่อยอดกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ในการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ตลอดจนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์และสัตว์น้าของประเทศไทย โดย
จะขับเคลื่อนองค์ความรู้ และวิทยาการด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถเห็นผลเชิงประจักษ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะที่  12 (ปี พ .ศ . 2560-2564) ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์เชิงรุก คือ การสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และด้าน
นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ส่วนยุทธศาสตร์หลักเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  ให้บริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมและให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  โดยหลักสูตรนี้เน้นให้
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นักศึกษาสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะสูงสาหรับผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับอารยธรรมโลก  (Globalization and Civilization) บนพ้ืนฐาน
การดาเนินชีวิตตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างมีความสุข 

 

12.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เป็นยุคสมัยที่ เรียกว่า  

“เป็นประเทศก าลังพัฒนา” เนื่องจากในอดีตรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยขึ้นค่าแรงขั้นต่ าให้เพ่ิมสูง
ขึ้นมาโดยตลอด แผนพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าวเปิดช่องให้ประชาชนเห็นโอกาสการมีรายได้ประจ า 
สอดคล้องกับความต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องการรายได้ที่มากขึ้นให้เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน 
ขณะที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์มีรายได้ไม่สม่ าเสมอ ราคาผลผลิตมีการปรับเปลี่ยน
ขึ้นลงตลอดเวลาสาเหตุของปัญหาคือ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ที่จะสร้างรายได้จากกิจกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ า 
นอกจากนี้ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุ
สัตว์และสัตว์น้ า ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับการเกษตรสมัยใหม่ได้ ส่งผลท าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนไป 
ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมง จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวม
องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรด้านการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ าผ่านกระบวนการวิจัย การรับ
องค์ความรู้ขั้นสูงที่ทันสมัยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และ
สัตว์น้ า สามารถสร้างโอกาสให้เกษตรกรแข่งขันกับตลาดโลก และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

13.   ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
13.1  การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณ์ข้อ 12.1 และ 12.2 ชี้ให้เห็นว่า 
สาขาอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” โดยปัจจุบันการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ ามีการ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเพ่ือโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม รัฐบาลใช้นโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วย
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ และเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น หลั กสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมงมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญระดับสากล มีความสามารถในการแข่งขันสูง รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ า ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งออก 
น ามาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้ โดย
จัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้งความรู้พ้ืนฐานและความรู้ใหม่ ทันสมัย รวมถึงฝึกฝนทักษะการค้นคว้าวิจัย 
ทักษะการแก้ปัญหาโดยสอดแทรกอยู่ในบางกระบวนวิชาและดุษฎีนิพนธ์ นอกจากการถ่ายทอดความรู้แล้ว ยัง
ส่งเสริมให้มีทักษะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ในหลักสูตรนี้ยังได้พัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกื้อกูลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ าให้สามารถพัฒนาชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

 

13.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะเกษตรศาสตร์ มีพันธกิจในการจัดการหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้น

ความเป็นเลิศทางวิชาการตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีคนเก่ง รู้จริงปฏิบัติได้ มี
ความเป็นสากลและเป็นผู้น า ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ จึงมุ่งเน้นในการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ าสู่ชุมชน ประเทศ 
และนานาประเทศ มีจิตส านึกในศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถครองตน ครองคน ครองงานและ
ด ารงตนในสังคมด้วยมโนธรรม 

 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 

14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน -ไม่มี- 
14.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอื่น -ไม่มี- 
14.3  การบริหารจัดการ       -ไม่มี- 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์เกษตรที่สามารถน าความรู้

ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ โดยเน้นการศึกษาวิจัยขั้นสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติและเผยแพร่ทางวิชาการสู่ระดับนานาชาติ  
 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ี    
 

1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัย รู้จักใช้ทักษะเชิงวิจัยต่อการพัฒนาวิชาการทางสัตวศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การประมง ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการค้นคว้าวิจัย เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพสู่การวิจัยขั้นสูงที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัย ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ทางด้านสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมง  ที่น าไปสู่การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ในสังคมตามขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถน าความรู้ไปพัฒนาและถ่ายทอดให้กับ
ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีวุฒิภาวะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

5. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี  

มีการปรับปรุง 
หลักสูตรทุก 5 ปี 

รวบ รวมติ ด ต าม ผลการ
ประเมิน QA ของหลักสูตร
รวมทุก 5 ปี ในด้านความพึง
พอใจ และภาวะการได้งาน
ของบัณฑิต 

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

- ร้อยละความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตที่
มีต่อหลักสูตร 

- ระดั บ ความ พึ งพอใจของน ายจ้ าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ได้รับรายไดเ้ริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ 

  ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ระบบทวิภาค 

โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

    มีภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด) :   - 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ระบบการศึกษาตลอดป ี(เดือน .................. ถึง ...................) 
     ในเวลาราชการ 
                 นอกเวลาราชการ (ระบุ) ...............................................  
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  ระบบทวิภาค 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

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

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

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
หลักสูตร แบบ 1.1 

 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 2. ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตสัตว์ สาขา
วิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 3. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ 
 5. สอบผ่านภาษาต่างประเทศโดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 

หลักสูตร แบบ 1.2 
 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 2. ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาการผลิต
สัตว์ และสาขาวิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ที่มีผลการเรียนดีมาก (มีค่าล าดับขั้นสะสม
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป) หรือ กรณีที่มีผลการเรียนดี (มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่
ต่ ากว่า 3.25) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาภายใต้เงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  หรือ ตามที่
กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาสัตวศาสตร์ให้ความเห็นชอบ  
  3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ 
 5. สอบผ่านภาษาต่างประเทศโดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
   ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  
 อ่ืนๆ................... 

 

2.4  ก ล ยุ ท ธ์ ใน ก ารด า เนิ น ก า ร เพื่ อ แ ก้ ไข ปั ญ ห า  /  ข้ อ จ า กั ด ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ใน ข้ อ  2 .3  
 
 มีการฝึกอบรมการเรียนการน าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้ง 
   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
  อ่ืนๆ จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย การวิเคราะห์สถิติ และภาษาต่างประเทศ  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

2.6 งบประมาณตามแผน   
1) รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ

ตั้งงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ           
แบบ 1.1 (ภาคปกติ) ฐานปริญญาโท 2  2  2  2  2  
แบบ 1.2 (ภาคปกติ) ฐานปริญญาตรี 1  1  1  1  1  
           

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 1.1 (ภาคปกติ) ฐานปริญญาโท - - - - - 2 - 2 - 2 
แบบ 1.2 (ภาคปกติ) ฐานปริญญาตรี - - - - - - - - - 1 



12 
 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรยีนการสอน 88,780,716 18,158,139 91,052,153 18,612,092 93,783,717.59 19,170,454.76 

วิจัย 88,780,716 18,158,139 91,052,153 18,612,092 93,783,717.59 19,170,454.76 

บริการวิชาการแก่สังคม 3,900,000 14,586,660 3,900,000 14,724,270 4,017,000 15,165,998.10 

การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

- 387,430 - 391,304   

สนับสนุนวิชาการ 250,200 795,307 250,200 803,260 257,706 827,357.80 

บริหารมหาวิทยาลัย 31,790,940 10,059,209 32,681,086 10,159,801 33,661,518.58 10,464,595.03 

รวม 148,612,456 53,147,445 151,774,039 53,943,034 33,919,224.58 11,291,952.83 

รวมทั งสิ น 201,759,901 205,717,073 45,211,177.41 
 

2) ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
แบบ 1.1    ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตจริง 1 คน ตลอดหลักสูตร   

จ านวน    132,020   บาท (ปีการศึกษาละ 44,006 บาท) 
แบบ 1.2   ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตจริง 1 คน ตลอดหลักสูตร   

จ านวน    156,680   บาท (ปีการศึกษาละ 31,336 บาท) 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)   
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
1) เป็น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559  
2) เป็นไปตามและประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตร แบบ 1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
หลักสูตร แบบ 1.2  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร            72  หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

3.1.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1 กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การประมง  
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 
  จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

 

ก. ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
356898  ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. -  นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดเสวนาอย่างน้อย 1 ครั้ง  น าเสนอ

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ทุกภาคการศึกษาหลังเสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และ
น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   

- นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 
ของจ านวนครั้งที่จัดในแต่ละปีการศึกษาตามหลักสูตร 

2. -  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เร่ือง ต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science  และมีชื่อนักศึกษา
เป็นชื่อแรก (First Author) หรือจดสิทธิบัตร  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย  1 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย  ทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

       (1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
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         (2)  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
อาจมอบหมายให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพ้ืนฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ โดยได้รับอักษร V 
 

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมี

สิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่  

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
 

  จ.  การสอบประมวลความรู้   
 1.  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้เพ่ือประเมินความรู้  ความสามารถในการ 
บูรณาการแนวความคิด ความรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหา 

2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 
การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 

3.1.2.2 หลักสูตร แบบ 1.2 กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การประมง   
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

  จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
 

ก. ปริญญานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
356897  ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. - นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดเสวนาอย่างน้อย 1 ครั้ง  น าเสนอ

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ทุกภาคการศึกษาหลังเสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และ
น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   

 - นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 
ของจ านวนครั้งที่จัดในแต่ละปีการศึกษาตามหลักสูตร 

2. - ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เร่ือง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science  โดย 1 เรื่องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อ
แรก (First Author)  หรือจดสิทธิบัตร   
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- น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
       (1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
         (2)  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว
นักศึกษา อาจมอบหมายให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพ้ืนฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ โดยได้รับอักษร V 
 

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมี

สิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
 

  จ.  การสอบประมวลความรู้  
 1.  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้เพ่ือประเมินความรู้  ความสามารถในการ
ผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการน าเอาความรู้มาแก้ปัญหา 

2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 
การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
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3.1.2.1 Curriculum Structure: 
 

Type 1.1  Option Animal Science  and Option Fisheries Science 
Student with Master’s Degree 
 

Degree Requirement       48 credits 
A. Thesis 48 credits 

356898   Dissertation 48 credits 
 

B. Academic activities 
1) - A student must organize a seminar at least 1 time and present  the result of 

his/her dissertation every semester after dissertation proposal submission and   
before  dissertation examination (pre-defense).   

- A student must have at least 75% attendance on academic activities held on 
each year.   

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

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

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

 

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

The advisory committee may assign the student 
to take any basic courses which related to his or 
her dissertation or any academic activities and the 
student must acquire V grade from the courses. 

 

D. Qualifying examination 
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability    
    before presenting a thesis proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular  

semester. 
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3.  An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
  with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

 

      E.  Comprehensive Examination 
1 ) A student must take a comprehensive examination to demonstrate his/her 

knowledge prior and experience  to a Dissertation defense. 
2) An unsuccessful examinee must take a re-examination within the following regular 

semester. 
 

Type 1.2  Option Animal Science  and Option Fisheries Science Student 
with Bachelor’s Degree     

 
Degree Requirement       72 credits 
A. Thesis 72 credits 

356897   Dissertation 72 credits 
 

B. Academic activities 
1) -  A student must organize a seminar at least 1 time and present  the result of 

his/her dissertation every semester after dissertation proposal submission and   
before  dissertation examination (pre-defense).   

 -  A student must have at least 75% attendance on academic activities held on 
each year.   

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

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

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

 

C. Non-credit courses 
1. Graduate School requirement : a foreign language 



18 
 

2. Program requirement : with consent of the dissertation advisory 
committee. The advisory committee may 
assign the student to take any basic courses 
which related to his or her dissertation or any 
academic activities and the student must 
acquire V grade from the courses. 

 

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

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

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

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 
 

      E.  Comprehensive Examination 
         1 )  A student must take a comprehensive examination to demonstrate his/her 
knowledge prior and experience to a thesis defense. 

2) An unsuccessful examinee must take a re-examination within the following regular 
semester. 
        

3.1.3 กระบวนวิชา 
 

 (1) หมวดวิชาบังคับ 
ไม่มี 

 

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 
ไม่มี 

 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
ไม่มี 
 

(4) หมวดปริญญานิพนธ์ 
                   356897  ดุษฎีนิพนธ์        72  หน่วยกิต 
                   356898  ดุษฎีนิพนธ์        48  หน่วยกิต 
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(5) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
ไม่มี 

 

หมายเหตุ :  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา เช่น รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก
ดังต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง  คณะและภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลขหลักร้อย แสดงถึง   กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. เลขหลักสิบ  แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
4. เลขหลักหน่วย   แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย -  เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ - 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 สอบวัดคุณสมบัติ - 356898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

 รวม -  รวม 9 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนว่ยกิต 
356898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 356898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
 จัดเสวนา น าเสนอผลงาน และเข้า  

      ร่วมกิจกรรมสัมมนา 
-  น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรม

สัมมนา 
- 

    สอบประมวลความรู้ - 
 รวม 9  รวม 9 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
356898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 356898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
 น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรม 

      สัมมนา 
-  น าเสนอผลงานก่อนสอบป้องกัน

ดุษฏีนิพนธ์ และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

- 

    สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ - 
      
 รวม 9  รวม 12 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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 แบบ 1.2 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย -  ลงทะ เบี ยน เพื่ อ ใช้ บ ริ ก าร ขอ ง

มหาวิทยาลัย 
- 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ - 
 สอบวัดคุณสมบัติ -  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    
 รวม -  รวม - 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
 จัดเสวนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 
-  น า เสน อ ผ ล งาน  แ ล ะ เข้ า ร่ ว ม

กิจกรรมสัมมนา 
- 

 รวม 9  รวม 9 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
 น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   น า เส น อ ผ ล งาน  แ ล ะ เข้ า ร่ ว ม

กิจกรรมสัมมนา 
 

  -    
 รวม 9  รวม 9 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
 น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  น า เส นอ ผล งาน  และ เข้ า ร่ วม

กิจกรรมสัมมนา 
- 

    สอบประมวลความรู้  
 รวม 9  รวม 9 
 

ปีที่ 5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 
 น าเสนอผลงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  น าเสนอผลงานก่อนสอบป้องกัน

ดุษฏีนิพนธ์ และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

- 

    สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ - 
 รวม 9  รวม 9 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกติ 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ระบุไว้ในภาคผนวก 

 

3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
            อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน
วิชาการรวม  
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

   ตร ี บศ ตร ี บศ  
1 รศ.ดร.สุชน  

 ตั้งทวีวิพัฒน*์ 
 

Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime University,   
Japan, 1997 

วท .ม . (เกษตรศาสตร์ ), สาขาวิชาสั ตวบาล ,   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

วท .บ . (เกษตรศาสตร์ ), สาขาวิชาสั ตวบาล ,   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

9 13.5 9 13.5 150(33) 

2 รศ.ดร.ศุภมิตร 
 เมฆฉาย* 

 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 
breeding), University of Bonn, 
Germany, 2003 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

9 9 9 9 42(13) 

3 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  
 แย้มหมื่นอาจ* 
 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 
breeding), University of Bonn, 
Germany,   2008 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

9 27 9 27 47(30) 

4 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม* 
 

Ph.D. (Applied Marine Biosciences)  Tokyo 
University of Marine Science and 
Technology, Japan, 2013 

ว ท .ม . (ป ร ะ ม ง ), เพ า ะ เลี้ ย ง สั ต ว์ น้ า , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 

วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์  

18 13.5 18 27 10(7) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน
วิชาการรวม  
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

   ตร ี บศ ตร ี บศ  
 2549 

5 ศ.ดร.สัญชัย    
 จตุรสิทธา 
 

Dr.Sc.agr. (Meat Science), Georg-August 
University of Goettingen, 
Germany, 1996 

วท .ม . (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 

วท .บ . (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวบาล , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

9 13.5 9 13.5 107(15) 

6 อ.ดร.จิรวัฒน์  พัสระ 
 

Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics), 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, Germany, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

วท .บ . (เก ษ ต รศ าส ต ร์ ), สาขาวิ ชาสั ตว - 
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2537 

18 - 21 13.5 78(8) 

7 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ 
 

Dr.sc.agr (Animal Breeding) , Georg-
August-University Gottingen, 
Germany, 2002 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

18 15.75 18 15.75 63(5) 

8 ผศ.ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ์ 
 

Dr.sc.agr (Molecular Biology of Livestock), 
Institute Veterinary Medicine, 
Georg-August-University Gottingen, 
Germany, 2004 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

18 13.5 18 13.5 23(4) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน
วิชาการรวม  
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

   ตร ี บศ ตร ี บศ  
9 ผศ.ดร.วรรณพร    

 ทะพิงค์แก 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) , มหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร์, ไทย, 2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

21 13.5 21 13.5 40(19) 

10 ผศ.ดร. มนตรี 
 ปัญญาทอง 
 

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2553 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

21 - 21 13.5 11(4) 

11 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 
 

ปร.ด. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2556 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 

9 13.5 9 13.5 42(33) 

12 อ.ดร.วรวิทย์  
 มณีพิทักษ์สันติ 
 

Ph.D.(Aquaculture), Hiroshima University, 
Japan, 2013 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) , 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 2550 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์ , 2543 

18 - 21 33 14(14) 

13 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 
 

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), University 
of Hohenheim, Germany, 2008 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวิชาสัตวศาสตร,์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2543 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

9 13.5 9 13.5 30(17) 

14 Assist. Prof. Dr. Hien  
Van Doan   
 

Ph.D. (Fisheries), Khon Kaen University, 
 Thailand, 2014 
Msc. (Fisheries), Khon Kaen University, 

Thailand, 2010 

18 13.5 18 27 25(13) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน
วิชาการรวม  
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

   ตร ี บศ ตร ี บศ  
BSc. (Aquaculture), Nhatrang University, 

Vietnam, 2006 
 

 
หมายเหตุ   1. อาจารย์ล าดับท่ี 1-4 * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

  2. อาจารย์ล าดับท่ี 1-14 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  –ไม่มี- 

 

4.2 ช่วงเวลา  –ไม่มี- 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  –ไม่มี- 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศึกษาทุกคนควรท าโครงงานหรือโครงการวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
สัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมง ที่เป็นประเด็นน่าสนใจและมีทิศทางที่เกิดความรู้ใหม่ที่ เป็น
ประโยชน์ เพ่ือเป็นข้อมูลวิจัยให้ทันสมัยตามเหตุการณ์ในระดับมาตรฐานสากล โดยผ่านการเห็นชอบจาก
ประธานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 2 คน หัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อ
ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 
งานวิจัยต้องมีการก าหนดขั้นตอนวางแผนการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และก าหนดระยะเวลาการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตามรายละเอียดของหลักสูตร ผลงานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่เป็นบทความ
วิชาการในวารสารที่สาขาสัตวศาสตร์ให้การยอมรับ และการส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรด้วย 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

ผลงานวิจัยที่ได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทางด้านวิทยาการสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การ
ประมง สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่สู่นักวิจัยอ่ืนและชุมชน
เกษตรได้ท้ังระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

5.3 ช่วงเวลา   
        แบบ 1.1  
        นักศึกษาด าเนินการส่งโครงร่างการท าวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ์เพ่ือการพิจารณาเห็นชอบเมื่อสอบ
ผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศและสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1  โดย
นักศึกษาจะต้องด าเนินการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 
1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 3 
 

 แบบ 1.2  
  นักศึกษาด าเนินการส่งโครงร่างการท าวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ์เพ่ือการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศและสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 โดย
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นักศึกษาจะต้องด าเนินการท าวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2  ถึง ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 5 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
  แบบ 1.1 48  หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 72  หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา จะเป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาตั้งแต่การประเมินศักยภาพ ความรู้ และความสนใจของ
นักศึกษา รวมถึงการวางแผนและการวิเคราะห์งานวิจัยเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ ตลอดจนการด าเนินการวิจัยและการสอบดุษฎีนิพนธ์ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 

ทันสมัย และความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของคณะเกษตรศาสตร์ โดย
นักศึกษาจะต้องมีผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการการตีพิมพ์ ดังนี้ 

 
แบบ 1.1  

- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 
PubMed หรือ Web of Science  และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) หรือจดสิทธิบัตร  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

แบบ 1.2  
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web 
of Science  โดย 1 เรื่องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author)  หรือจดสิทธิบัตร        

- น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
เป็นบัณฑิตที ่
1. มีความรู้ความสามารถระดับสูง ใน
ก า ร วิ จั ย ด้ า น สั ต ว ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์การประมง ที่ ทันสมัย 
สามารถน าองค์ความรู้มาบูรณาการเพ่ือ
พัฒนางานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ 
ยอมรับตามมาตรฐานทางวิชาการ 
สามารถน าเสนอผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1.  มีการฝึกการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่และมีการ
ฝึกการน าเสนอผลงานวิจัย และเพ่ือความสมบูรณ์ของปริญญา 
นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารทางวิชาการในเนื้อหาด้านสรีรวิทยา การผลิตสัตว์  
โภชนศาสตร์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ และด้านการประมง ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่สาขาวิชายอมรับ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การท า
วิจัยร่วมกับนักวิจัยที่ มีความช านาญสูงและใช้ เครื่องมือ
วิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ตามมาตรฐาน 

2.  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิชาชีพ
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัยมา
ป ระ ยุ ก ต์ ใช้  แ ล ะมี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร
แก้ปัญหาตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนาหรือดูงานเกี่ยวกับงานทางด้านสัตวศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์การประมง ให้สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ มีความรู้ในแนวกว้างเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2. จัดหาเครื่องมือ สถานที่  และอ านวยความสะดวกในการ
ทดลองวิจัย ตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการ ฟาร์มทดลอง ให้กับ
นักศึกษาได้เรียนรู้ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 3. กระตุ้นให้มีการวิจัย ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นประเด็น
หัวข้อในการวิจัยส าหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร  

3 . เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม  และมี จรรยาบรรณ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ ในการน าความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานทางด้านสัตว
ศาสตร์  

1. ปลูกฝังให้มีจิตส านึกต่อความซื่อสัตย์กับการท างานวิจัยของ
ตนเอง รู้จักให้เกียรติในการน าผลงานผู้อ่ืนมาใช้ในการอ้างอิง 

2. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักศึกษาในการบ าเพ็ญ
ตนให้กับชุมชน ได้พบกับสภาพความต้องการของสังคม เพ่ือ
สร้างจิตส านึกท่ีช่วยเหลือผู้อื่นและรับใช้สังคม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  

 1. ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2. สามารถจัดการปัญาหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้  
ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยคุณธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสาร
ข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
 3. สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 
 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 จัดกิจกรรมให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่รู้จักเคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน หรือการท างานวิจัยร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  การรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมในสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจ า ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้รู้จักสามัคคี เคารพในการฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน มีมรรยาทในการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขในสังคม เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ให้ส่วนรวม และการท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างสถาบัน 

 

          2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถามในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินการรายงาน

ผลการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการตอบค าถามในการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
และการอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลในวิทยานิพนธ์ 

 

2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 
 2. สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 3. รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นทียอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาติ 
 4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและวิชาชีพ 

 

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อม

กับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น มีการ
ค้นคว้าวิจัยจากสภาพความเป็นจริงในพ้ืนที่การผลิตและข้อมูลข่าวสารจากงานวิจัยที่ทันสมัย ได้ฝึกฝนแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

2. การปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ฟาร์มทดลอง และการไปศึกษาดูงาน
ในพ้ืนที่ที่มีการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ า รวมถึงเรียนรู้จากวิทยากรและนักวิชาการภายนอกนอกสถาบัน 

3. การน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอผลงานในวารสารทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่สาขาวิชาให้การยอมรับ เน้นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนา มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ น ามาประกอบการวิจัยได้อย่างเข้าใจใน

ปัญหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึกษาด้วยตนเอง 
2. นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลอง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ ทันสมัย มีการบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาจากการวิจัยด้วยการ
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3. นักศึกษาน าเสนอบทความทางวิชาการที่ตี พิมพ์ในวารสารที่ เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า รวมถึงการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1.  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ 
โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องในทฤษฎี และเทคนิคการแสงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญ
ได้อย่างสร้างสรรค ์

 2.  สามารถสืบค้น น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

  3.  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง โดยใช้ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้
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ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.  มีการมอบหมายให้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวมความรู้ต่างๆ สู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และ
ออกแบบแผนการทดลองได้อย่างถูกต้อง 

2.  สนับสนุนให้มีการน าเสนองานวิจัยต่อการสัมมนาในกระบวนวิชาที่เปิดสอน และการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย  

 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินจากผลงานการน าเสนอในการค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทัศนคติวิสัยและการถกเถียง
ประเด็นความรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม  
 2. สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง ใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการ
เป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลการวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นใน

สาขาวิชาและนอกสถานศึกษา 
2. ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติในฟาร์มทดลอง 

ซึ่งจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ 
 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นใน

คณะนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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2. ประเมินผลการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในกระบวนการจัดกิจกรรม
วิชาการท่ีสาขาวิชาจัดขึ้น 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ใน

วงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ก าหนดให้ใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณมาวางแผนการทดลองทางสถิติ โดยการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัย 
2. ก าหนดให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณภาพในการน าเสนอผลการวิจัย 

 

 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการและทันสมัย เป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชา  
2. นักศึกษามีการสร้างและเรียบเรียงผลงานวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ และ

สามารถน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษาสามารถผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและ

ทันสมัย เป็นผลงานการค้นคว้าวิทยาการทางสัตวศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรและ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
 

รหัส กระบวนวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
356897 Dissertatioin                   
 ( ดุษฎีนิพนธ ์)                  
356898 Dissertatioin                   
 ( ดุษฎีนิพนธ ์)                  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี  
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2  สามารถจัดการปัญาหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจอย่าง
ผู้รู้ด้วยคุณธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสาร
ข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 

1.3  สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไขสนับสนุน
อย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

1.4  แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการท าทงาน และในชุมชน 

 

2.  ความรู้ 
 

2.1  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2.2 สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นทียอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาดมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึง้และกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.4  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและวิชาชีพ 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1  สามาถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ โดยใช้ความเข้าใจ
อันถ่องแท้ในทฤษฎี และเทคนิคการแสงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3.2 สามารถสืบค้น น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือ
ตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง โดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์
ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม 

4.2    สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่ เหมาะสม รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น  ผู้น า
ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น ปัญหาที่
ส าคัญและซับซ้อน 

5.2 สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวง วิชาการ
และวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดย

แบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับ
ขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 

1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 

A ดีเยี่ยม (excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (very good) 3.50 
B ดี (good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
C พอใช้ (fair) 2.00 
D+ อ่อน (poor) 1.50 
D อ่อนมาก (very poor) 1.00 
F ตก (failed) 0.00 

 

1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 
W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 

1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 
P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
T วิทยานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่าง           (thesis in progress) 

ด าเนินการ  
กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น  S หรือ U ได้แก่ 356897 (ดุษฎี

นิพนธ์)  356898 (ดุษฎีนิพนธ์) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 356897 (ดุษฎีนิพนธ์)  และ 356898 (ดุษฎีนิพนธ์) 
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      2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกป ี
1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

      2.1.3 อื่นๆ (ระบุ การทวนสอบจากนักศึกษาปีสุดท้าย) 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
- ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 กล่าวคือ 

1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 
2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  
5) สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการท าดุษฎี

นิพนธ์และ/หรือซักถามได้ 
6)  การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ 

 แบบ 1.1  
-   ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science  และมีชื่ อนักศึกษาเป็นชื่ อแรก (First 
Author) หรือจดสิทธิบัตร  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 แบบ 1.2  

- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับ  
ให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เร่ือง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 
PubMed หรือ Web of Science  โดย 1 เรื่องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author)  หรือ
จดสิทธิบัตร   

- น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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 7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของ
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ 

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2. มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 
 

2.  บัณฑิต 

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

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
 

หลักสูตร แบบ 1.1   
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science  และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) 
หรือจดสิทธิบัตร  



37 
 

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธห์รือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย  1 เรื่อง 

หลักสูตร แบบ 1.2  
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 
PubMed หรือ Web of Science  โดย 1 เร่ืองมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author)  หรือจด
สิทธิบัตร       

- น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีคว 

 ามรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

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

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท า
ปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

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

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

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

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

7. ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)       
 แบบ 1.1                                                       

ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว  

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 
 

  x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี
9 

10 11 12 12 
 



40 
 

ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

 

แบบ 1.2                                                      

ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
 1 

ปีที่  
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่  
6 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปกีารศึกษาละสองครั้ง โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเข้าร่วมประชุมอยา่งน้อย ร้อยละ 
80 และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
กระบวนวชิา 

x x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงาน
ผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปดิสอนในหลักสตูร 
ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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

x x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับ
ค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
 1 

ปีที่  
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่  
6 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 

 
  

x 
 
x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

  
  

x 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8. กระบวนการการ 
ประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

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

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 

356897  ดุษฎีนิพนธ์      72 หน่วยกิต 
   Dissertation  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมเสนอ 
                                หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 

356898  ดุษฎีนิพนธ์      48 หน่วยกิต 
   Dissertation  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมเสนอ 
                                หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1) รศ. ดร.สุชน  ตั งทวีวิพัฒน์ 
 

 1.1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาต ิ
1 Andriamanohiarisoamanana, F.J., T. Shirai, T. Yamashiro, S. Yasui, M. Iwasaki, I. Ihara, T. 

Nishida, S. Tangtaweewipat and K. Umetsu. 2018. Valorizing waste iron powder in 
biogas production: Hydrogen sulphide control and process performances. Journal 
of Environmental Management, 208: 134-141. 

2 Zhifei, P., G. Qi, F.J. Andriamanohiarisoamanana, T. Yamashiro, M. Iwasaki, T. Nishida, S. 
Tangtaweewipat and K. Umetsu. 2018. Potential of anaerobic digestate of dairy 
manure in suppressing soil‐borne plant disease. Animal Science Journal, 89(10): 
1512-1518. 

3 Moonmanee, T., S. Tangtaweewipat, J. Jitjumnong and P. Yama. 2017. Return to fertility 
in postpartum Mehsana buffaloes after therapeutic approach for large ovarian 
cysts and inactive ovaries using a short-term progestin-based regime under 
highland field conditions in Thailand. Buffalo Bulletin, 36(1): 69-75. 

 
ระดับชาต ิ
4 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ ปฏิวัติ ผายทอง และ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล . 2561. ระดับโปรตีนและพลังงานใช้

ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่กระดูกด าสายพันธุ์โครงการหลวง ช่วงอายุ 11-16 สัปดาห์. 
ว. เกษตร, 34(2): 269-275. 

5 ปฏิวัติ ผายทอง สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ ศุภมิตร เมฆฉาย. 2560. ระดับโปรตีน
และพลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่กระดูกดาโครงการหลวงช่วงอายุ 6-10 
สัปดาห์. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (Suppl. 2): 47-54. 

6 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ ธนชัย ทะสุใจ ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ คามุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ และ บุญ
ล้อม ชีวะอิสระกุล. 2560. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ
สายพันธุ์การค้า 1. คอบบ์ อาร์เบอร์เอเคอร์ และรอส. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (Suppl.2): 
210-216. 

7 ธนชัย ทะสุใจ สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ คามุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ และ บุญ
ล้อม ชีวะอิสระกุล. 2560. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ
สายพันธุ์การค้า 2. คอบบ์ และรอส. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (Suppl. 2): 217-224. 

8 ทศพล มูลมณี, สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, พิชิต วันชัย, ปุณณะวุทฒ์ ยะมา และจักรี จิตจ านง. 2560. การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดและตกไข่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการ

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pan%2C+Zhifei
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Qi%2C+Guangdou
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Andriamanohiarisoamanana%2C+Fetra+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yamashiro%2C+Takaki
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Iwasaki%2C+Masahiro
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nishida%2C+Takehiro
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tangtaweewipat%2C+Suchon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tangtaweewipat%2C+Suchon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Umetsu%2C+Kazutaka


46 
 

สืบพันธุ์ในแพะนมเพศเมีย. หน้า 208-211. ใน : รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการ
หลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

9 ศุภมิตร เมฆฉาย, นันทนา โปธาค า, วรรักษ์ หน่อสีดา, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั งทวีวิพัฒน์. 2560. 
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2: 
เครื่องหมายพันธุกรรม MC1R และ TYR ส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกด า. หน้า 223-227. ใน 
: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

10 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, ธนชัย ทะสุใจ, กังวาน ธุรี และวิชิต สนลอย. 2560. การวิจัย
และพัฒนาไก่ฟ้าบนพื้นที่สูง (รุ่น F3). หน้า 231-235. ใน : รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิ
โครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

11 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, ธนชัย ทะสุใจ, กังวาน ธุรี และวิชิต สนลอย. 2560. การวิจัย
และพัฒนาไก่เบรสรุ่น F3 บนพื้นที่สูง. หน้า 236-240. ใน : รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิ
โครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

12 ทศพล มูลมณี, สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, พิชิต วันชัย, จักรี จิตจ านง และปุณณะวุทฒ์ ยะมา. 2560. โครงการ
การประยุกต์ใช้การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในกระบือนม
พันธุ์เมซานี. หน้า 133-136. ใน : รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และ
สถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

13 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สมา แก้วเวียงเดช, ธนชัย ทะสุใจ และวิชิต สนลอย. 2560. 
การวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกด าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่  3: 
โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและระบบการเลี้ยงไก่กระดูกด าที่ดีบนพื้นที่สูง หน้า 152-158. 
ใน : รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

14 ทศพล มูลมณี, สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, กัญญารัตน์ พวกเจริญ และปุณณะวุฒน์ ยะมา. 2560. โครงการการ
วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1: การ
คัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม. หน้า 159-162. ใน : 
รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

15 ศุภมิตร เมฆฉาย, วรรักษ์ หน่อสีดา, นันทนา โปธาค า, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั งทวีวิพัฒน์. 2560. 
การศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของสุกรบนพื้นที่สูง. หน้า 
163-167. ใน : รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและ
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พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
เชียงใหม่. 

16 วิภาสิริ สมบัติใหม่ ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ ค ามุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ และ สุชน ตั งทวี
วิพัฒน์. 2559. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ทางการค้าสามสาย
พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย. แก่นเกษตร, 44 (ฉบับพิเศษ 2): 154-162.  

17 ทศพล มูลมณี, สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, กัญญารัตน์ พวกเจริญ และอานันท์ อะภิวัน. 2559. การคัดเลือก 
ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่ เหมาะสม. หน้า 198-202. ใน : รายงาน
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

18 ทศพล มูลมณี, สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, จักรี จิตจ านง, ปุณณะวุทฒ์ ยะมา และพิชิต วันชัย. 2559. อัตราการ
ตั้งท้องของกระบือนมพันธุ์เมซานีในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือหลังรักษาด้วยโปรแกรม
ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวน าการเป็นสัดและตกไข่. หน้า 212-215. ใน : รายงานผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 
2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

19 ปฏิวัติ ผายทอง, สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, ศุภมิตร เมฆฉาย และวิชิต สนลอย. 2559. 
การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารส าหรับไก่กระดูกด าและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนที่
เหมาะสมกับพื้นที่สูง. หน้า 228-233. ใน : รายงานผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ
สถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

20 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ , ธนชัย ทะสุใจ , บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2559. การวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ปีที่ 2). หน้า 234-239. ใน : รายงาน
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

21 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์, รัตนา อุตค า, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2559. ระดับโปรตีนและ
พลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่เบรสช่วงอายุ 11-13 สัปดาห์. หน้า 240-245. 
ใน : รายงานผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 1) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

22 ศุภมิตร เมฆฉาย, นันทนา โปธาค า, วรรักษ์ หน่อสีดา, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั งทวีวิพัฒน์. 2559. 
เครื่องหมายโมเลกุล MC1R และ PMEL17 ส าหรับบ่งชี้ลักษณะไก่กระดูกด า. หน้า 185-188. ใน 
: รายงานผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 2) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

23 พิเชษฐ์ จันทร์เป็ง ประจิตต์ อุดหนุน สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2558. คุณค่าทาง
อาหารและการใช้ฝุ่นข้าวโพดจากการสีข้าวโพดในอาหารเป็ดไข่. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย, 
2(1): 1-13. 
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24 ณัฐกานต์ มณีทอง สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และพิชิต สนลอย. 2558. ผลผลิตไข่และ
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของไก่กระดูกด าโครงการหลวงพ่อแม่พันธุ์รุ่น P0. ว. สัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2(1): 28-38.  

25 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ ชยาณ์ ไชยประสพ ณัฐกานต์ มณีทอง บุญล้อม ชีวะอิสระกุล ศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ 
และวิชิต สนลอย. 2558. ระบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์ในแปลงปลูกผักอินทรีย์หลังการเก็บเก่ียว . 
ใน : ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 1). หน้า 176-180, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

26 ณัฐกานต์ มณีทอง สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย . 2558. สูตรอาหารที่
เหมาะสมส าหรับไก่กระดูกด าบนพื้นที่สูง . ใน : ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 1). 
หน้า 181-185, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

27 วิไลพร ทัณฑะรักษ์ สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2558. การคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์ไก่เบรสเพื่อเป็นรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง. ใน : ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ส่วนที่ 1). หน้า 186-191, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

28 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ วิภาสิริ สมบัติใหม่ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล  และวิชิต สนลอย. 2558. การวิจัยและ
พัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง. ใน : ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). 
หน้า 126-131, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

29 ศุภมิตร เมฆฉาย นันทนา โปธาค า กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั งทวีวิพัฒน์. 2558. โครงการศึกษา
เครื่องหมายทางพันธุกรรมส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกด า . ใน : ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (ส่วนที่ 2). หน้า 113-116, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

30 ทศพล มูลมณี กัญญารัตน์ พวกเจริญ ณัฐกานต์ มณีทอง และสุชน ตั งทวีวิพัฒน์. 2558. การวิจัยเชิง
บูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผิตสุกรบนพื้นที่สูง. ใน : ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ส่วนที่ 2). หน้า 117-122, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

31 กรวรรณ ศรีงาม ศุภมิตร เมฆฉาย สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ ประภาส มหินชัย สัญชัย จตุรสิทธา และวรรณพร 
ทะพิงค์แก. 2558. โครงการพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่
สูง. ใน : ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). หน้า 123-125, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
เชียงใหม่. 

32 กัญญารัตน์ พวกเจริญ สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2557. องค์ประกอบทางเคมี 
ปริมาณสารยับยั้งทริปซิน และสารฟอร์บอลเอสเทอร์ของกากสบู่ด าที่ผ่านการลดสารพิษ. ว. สัตว
ศาสตร์แห่งประเทศไทย, 1 (ฉบับพิเศษ 1): 29-32. 
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33 สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ ศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ์. 2557. การพัฒนาการผลิตปศุ
สัตว์และก๊าซชีวภาพของมูลนิธิโครงการหลวง. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย, 1 (ฉบับพิเศษ 2): 
13-22. 

34  
2) รศ. ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย 
2.1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาติ 
1 Supakankul, P. , T .  Kumchoo, and S .  Mekchay.  2017 .  Identification and 

characterization ofnovel single nucleotide polymorphism markers for fat 
deposition in muscle tissue of pigs using amplified fragment length 
polymorphism .Asian-Australas J Anim Sci .30 :338-346. 

2 Doan, H.V. , S.H .Hoseinifar, W.  Tapingkae, C .Chitmanat, and S.  Mekchay.  2017 .  
Effects ofCordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and 
serum immuneparameters, disease resistance and growth performance of 
Nile tilapia,  ) Oreochromis niloticus .(Fish Shellfish Immunol .67:78-85. 

3 Mengumphan, K., N .Sutthi, D .Amornlerdpison, and S . Mekchay .2016 .Discovery of 
insertion-deletion polymorphism for identification on catfish species 
)Pangasianodon gigas, Pangasianodon hypophthalmus  .(Chiang Mai J. Sci .
43 :756-766. 

4 Chupia, V. , S.  Pikulkaew, P.  Krutmuang,S.  Mekchay, and P.  Patchanee . 2016 .
Molecular epidemiologyand geographical distribution of Nosema ceranae in 
honeybees, Northern Thailand .Asian PacificJ. Tropical. Disease .6: 27-31. 

5 Supakankul P. , and S . Mekchay . 2016 . Association of NLK polymorphisms with 
 intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs .Meat Sci .
 118:61-55. 

6 Supakankul P and S . Mekchay . 2016. Effect of UBE3C polymorphisms on 
intramuscular fat content and fatty acid composition in Duroc pigs.  Genet 
Mol Res .15)3 .(doi : 10.4238/gmr.15038415 .PubMed PMID :27706631. 

7 Kumchoo T .and S .Mekchay .2015 .Association of non-synonymous SNPs of OPN 
gene with litter size traits in pigs .Arch .Anim .Breed .58 :317-323. 

8 Wu H., U .Gaur, S .Mekchay, X .Peng, L .Li, H .Sun, Z .Song, B .Dong, M .Li, K .Wimmers,  S .
 Ponsuksili, K .Li, S .Mei and G .Liu .2015 .Genome-wide identification of 
allele- specific expression in response to Streptococcus suis 2 infection in two 
 differentiallysusceptible pig breeds .J. Appl. Genet  .56:481-491. 

9 Kumchoo T., and S .  Mekchay .2015 .Association of NR4A1 and GNB2L1 genes with 
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reproductive traits in commercial pig breeds.  Genet .Mol .Res .14:16276-
16284. 

10 Sutthi, N., D .Amornlerdpisan,  S .Mekchay, K .Mengumphan .2014 . Identification of 
 Pagasianodon gigas, P-hypophthalmus and their hybrids using amplified 
 fragment length polymorphism markers .Maejo Int .J .Sci .Technol .8 :240-
 250. 

11 Mekchay S. , P . Supakankul, A . Assawamakin, A . Wilantho, W . Chareanchim, S .
Tongsima .2014 .Population structure of four Thai indigenous chicken breeds .
BMC Genet .15 :40 . 

ระดับชาต ิ
12 กรวรรณ ศรีงาม, ศุภมิตร เมฆฉาย, ประภาส มหินชัย และวรรณพร ทะพิงค์แก. 2560. การคัดเลือก 

ปรับปรุงสุกรสายพันธุ์แท้ (สายพันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง. ใน 
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ.อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่. 

13 ศุภ มิ ต ร  เมฆ ฉาย , วรรักษ์  หน่ อสี ด า , นั นท น า โป ธาค า , กรวรรณ  ศรี งาม  และสุ ช น  
ตั้งทวีพัฒน์ . 2560. การศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA markers) 
ส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของสุกรบนพื้นที่สูง. ใน การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ณ.อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 

  
 

3) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ 
3.1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาต ิ
1 Moonmanee, T., S. Yammuen-art, S. Mekchay and C. Navanukraw. 2018. Ovulation 

rate, metabolite and hormonal profiles of ewes in low body condition 
stimulated with high-energy diet during the late-luteal phase of the 
estrous cycle. Anim. Plant Sci. 28: 669-678 

2 Yammuen-art,  S. , A Sutarmjam, and A . Seepai  .2017 . Fermentation Quality and 
Chemical Composition of Napier Pakchong 1 Silage Supplemented with 
Lactic Acid Bacteria .In :Proc .The Tropentag 2017  : Future Agriculture :
Social-ecological transitions and bio-cultural shifts, Tielkes, E)  .ed  ( .1 .
Aufl - .Göttingen :Cuvillier, Germany. 

3 Yammuen-art, S. , P .Somrak, and C .Phatsara .2016 .Effect of maize cob and husk 
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ratio in Napier Pakchong 1 silage on nutritive value and in vitro gas 
production in rumen fluid of Thai native cattle . Anim . Prod . Sci .
http//:dx.doi.org/10.1071/AN15692. 

4 Bouasavanh, B. , T .Moonmanee, and S .Yammuen-art.  2016 .Performance, follicle 
diameter, response to estrous synchronization, and productivity of Lao-
native goats that received addition of paper mulberry ) Broussonetia 
papyrifera ( leaf-based diets with concentrate .Thammasat Int . J .Sci .
Tech .21)3 :(1-14 . 

5 Moonmanee, T. , C . Manraen, P . Yama, K . Sringarm, N . Chongkasikit, and S .
Yammuen-art . 2016 . Effects of presence of corpus luteum at the 
beginning of synchronization of ovulation on ovulation rate and luteal 
characteristics in dairy cattle .Agric .J .32 :71-80. 

6 Suttiniyom, C. , S .Yammuen-art, A .Kanpiengjai, K .Unban, and C .Khanongnuch .
2015 .Digestibility and protein content improvement of corncob silage 
using chicken feather partially digested by Bacillus subtilis G8 .Int .J .Agr .
Biol .17 :1207–1212. 

7 Moonmanee, T., S .Yammuen-art, M .Seel-audom, and Y .Srivichai .2015  . Effect of 
feeding Longan Dimocarpus longan lesidue before estrus synchronization 
on reproductive performance in ewes .World J .Agric .Res .3 :113-118. 

8 Moonmanee, T. , and S . Yammuen-art.  2015 . Relationships among feed intake, 
blood metabolites, follicle size and progesterone concentration in ewes 
exhibiting or not exhibiting estrus after estrous synchronization in the 
tropics .Agri .and Agric .Sci .Procedia .5:151-158. 

9 Yammuen-art, S. , A Sutarmjam, and A.  Seepai.  2 0 1 7 . Fermentation Quality and 
Chemical Composition of Napier Pakchong 1  Silage Supplemented with 
Lactic Acid Bacteria. In: Proc. The Tropentag 201 7  : Future Agriculture: 
Social-ecological transitions and bio-cultural shifts, Tielkes, E.  ( ed. )  1 . 
Aufl. - Göttingen: Cuvillier, Germany. 

   
ระดับชาต ิ
10  ณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน ศิวชั สังขศ์รีทวงษ์ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ เวทชัย เปล่งวทิยา และกติติมา 

กองทอง. 2561. การประเมินคณุภาพการหมักและจ าแนกประเภทของโปรตีนใน
อาหารผสมครบส่วนที่หมักด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ Lactobacillus plantarum.วารสาร
วิจัยและสง่เสริมวิชาการเกษตร. 35 (พิเศษ2): 141-151. 
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11  ปริชาติ ช่างสัก ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์และเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2561. ผลของ Lactobacillus 
plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง 1 หมักที่ระยะการหมักแตกต่างกัน.วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร. 35 ( 
พิเศษ2): 187-194. 

12  สิริพร อ่ าสุข ทศพล มูลมณี และเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2561. ผลของระดับโปรตีนในอาหาร
ผสมครบส่วนแบบหมักต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศเมียในพื้นที่
โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวชิาการ
เกษตร. 35 ( พิเศษ2): 189-186. 

13 โสภารักษ์ เขมราช ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ทศพล มลูมณี และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2561.ผลของ
การเสริมเบต้า-แคโรทีนต่อปริมาณนา้นมและวันตกไข่ครั้งแรกในโคหลังคลอด. วารสาร
วิจัยและสง่เสริมวิชาการเกษตร. 35 ( พิเศษ2): 249-256. 

14  เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ จิรารัตน์ วุ่นจันทร์ ศิวชั สังข์ศรีทวงษ์ ณรงค์ฤทธิ์ ใจพลเสนและทศพล 
มูลมณี. 2561. ผลของการเติม Lactobacillus plantarumJ39ต่อคุณภาพการหมัก 
และองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก. ใน : รายงานการสัมมนา
ผลงานวิจัย มลูนิธโิครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพฒันาพืน้ที่สูง (องค์การ
มหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2561  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

15 Suban Foiklang, Palangkul Upama, Wachirayan Kolyanee, Risa Japanya,Phanuphong 
Ounpon, Kewalin Pengsiri, Metha Wanapat and Saowaluck Yammuen-
art.  2560.  In vitro gas kinetics and digestibility as influenced by yeast 
media solution ratios and physical forms of rice straw. แก่น เกษตร (45 
ฉบับพิเศษ 1) : 74-79. 

16 โสภารักษ์ เขมราช, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ทศพล มูลมณี,ธวัชชัย แถวถาทา, กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ 
แ ล ะ เส า ว ลั ก ษ ณ์  แ ย้ ม ห มื่ น อ า จ .  2 5 6 0 . Effect of beta-carotene 
supplementation in diet on plasma beta-carotene concentration and 
oxidative enzyme activities in dairy heifers วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48:2 
(พิเศษ):133-140. 

17 นริสรา คงสุข, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2560. การย่อยสลายของ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ที่อายุ
การหมักต่างๆ ในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48:2 
(พิเศษ):105-115. 

18 ณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน, ปริชาติ ช่างสัก และเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2560. การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติคจากหญ้าหมักต่างชนิดกัน. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 48:2 (พิเศษ):651-658. 

19 บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2560. การย่อย
สลายในกระเพาะรูเมนของอาหารข้นที่มีร้าข้าวขาวในระดับต่าง ๆ.วารสาร
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วิทยาศาสตร์เกษตร. 48:2 (พิเศษ): 675-681 
20 Khemarach, S., S. Yammuen-art, K. Taja, T. Teltathum, and S. Sangsritavong. 2559. 

Effect of beta-carotene on ruminal degradability of Napier and ruzi grass 
in Thai native cattle. แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2: 1-8: 1-8. 

21 Bouasavanh, B., S. Yammuen-art, and T. Moonmanee. 2559. Effects of concentrate 
supplementation levels with fresh paper mulberry leaves (Broussonetia 
papyrifera)  on growth performance and digestibility of local female 
goats in Lao PDR. แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2: 1-8: 68-76 

22 คัทรียา เต๋จ๊ะ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ และทศพล มูลมณี. 2559. ผลของ
การเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก
ต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง. 
วารสารแก่นเกษตร. 44 (พิเศษ 2): 44-51. 

23 นริสรา คงสุข, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2559. ผลของการเสริมร าข้าว
และกากน้ าตาลในเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการ
ย่อยสลายในกระเพะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง. แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2 : (2559) 
117-125 

24 ศราวุธ หมั่นถนอม, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และณัฐพล จงกสิกิจ. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะรูปร่างของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน. ว. แก่นเกษตร. (44 ฉบับ
พิเศษ 1): 7-12. 

25 อรรถกร สุธรรมแจ่ม, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และจิรวัฒน์ พัสระ. 2558. ผลของการเสริม
แบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ต่อการย่อยสลายใน
กระเพาะหมักของโคขาวล าพูน. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(พิเศษ): 363-367. 

26 โสภารักษ์ เขมราช, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และศุภมิตร เมฆฉาย. 2558. ผลของการเสริม
Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน FAD2 ต่อปริมาณกรดไขมัน
โอเมก้า-3 และผลผลิตน้ านมในโคนม. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(พิเศษ): 
393-397. 

27 สุพิชฌาย์ แก้วมา, สุวิชัย โรจนเสถียร, วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา และเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 
2558. ผลของการเสริมเชื้อ Bacillus spp. ต่อการย่อยเยื่อใยอาหารในโคพ่อพันธุ์. 
วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(พิเศษ):351-356 

28 โสภารักษ์ เขมราช, ศุภมิตร เมฆฉาย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2558. การผลิตกรดไขมัน
โอ เม ก้ า -3 แ ล ะ ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย ใน ก ร ะ เพ า ะ ห มั ก ข อ ง  Recombinant 
Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD2). วารสาร
เกษตร. 31(3): 329 – 338. 

29 Yalao L. , S.  Yammuen-Art, and C.  Phatsara.  2558.  Comparison of dry matter 
degradation with In vitro gas production and nylon bag degradability 
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technique for evaluating rice straw and guinea grass silage. ว. สัตวศาสตร์
แห่งประเทศไทย.1(พิเศษ): 411-415. 

30 เรณุกา นามปัน, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ จิรวัฒน์ พัสระ. 2558. ผลของกิจกรรมเอนไซม์
ที่คัดแยกเชื้อและการปรับปรุงคุณภาพต่อองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกและซัง
ข้าวโพดจากแบคทีเรียที่ย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวล าพูน. ว. สัตวศาสตร์
แห่งประเทศไทย. 1(พิเศษ): 375-379. 

 
4) ผศ.ดร.มินตรา  ศีลอุดม 
4.1) งานวิจัย 

ระดับนานาชาต ิ
1 Tran Quang Hung, M .Seel-audom, Tran Thi Nang Thu .2015 .Apparent Digestibility 

Coefficients of Feed Ingredients for Black Carp, Mylopharyngodon piceus .
Chiang Mai University Journal of Natural Science 14)3(, 285-298. 

2 Moonmanee, T., S .Yammuen-art, M .Seel-audom, and Y .Srivichai .2015  .Effect of 
feeding Longan Dimocarpus longan lesidue before estrus synchronization 
on reproductive performance in ewes .World J .Agric .Res .3 :113-118. 

ระดับชาต ิ
 3 กานดา คลาดกองทุกข์, อภิชาติ ศรีภัย, กรวรรณ ศรีงาม และ มินตรา ศีลอุดม. 2560. ฤทธิ์ต้าน

แบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชพื้นบ้านภาคเหนือของประเทศไทยต่อเชื้อ 
Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ 
ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาประมง, 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 

2560.หนา้ 637-644 

4 ค าบู ไตยะมาด, มินตรา ศีลอุดม, วรรณพร ทะพิงค์แก, ฮานขยูเง่น ลางโฮส, ลัดดาวัลย์ ครอง
พงษ์ , และ เกศินี เกตุพยัคฆ์. 2559. ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาต่อ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลากดคัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 13 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559.หน้า 
231-240. 

5 Tran Quang Hung, Tran Thi Nang Thu and M .Seel-audom. 2015.  Effect of rice 
bran replacement by corn meal on growth, feed utilization of black carp 
(Mylopharyngodon piceus).In Proceedings of the 53rdKasetsart University 
Annual Conference, Kasetsart, 3 - 6 February, 2015.  Subject: 
Fisheries 2015. 
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4.2) บทความทางวิชาการ 
6 Tran Quang Hung, Tran Thi Nang Thu, M .Seel-audom .2559 .Utilization of Maize 

Animal Feeds in Northern Upland Region of Vietnam :A Review  .ว า รส า ร
เกษตร 32)2( , 283-298. 

7 มินตรา ศีลอุดม, ทศพล มูลมณี และสุรชัย พิกุลแก้ว. 2557. ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีใน
เลือดบางประการของปลากรดคัง (Hemibagrus  wyckioides) ที่เลี้ยงในระบบโรงเรือน
ปิดและบ่อดิน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 1(2),37-45. 

5) ศ.ดร.สัญชัย  จตุรสทิธา 
 5.1) งานวจิัย 

ระดับนานาชาติ 
1 Montha, N., W. Yothinsirikul, K. Tippaya, K. Chompupan,C. Lambertz and S. 

Jaturasitha. 2017. Perilla Mint (Perilla frutescens): An Alternative Animal 
Feed to Enhance Omega-3 Fatty Acids in Meat and Eggs as Functional 
Food. Journal of Agriculture. 33 (3): 463-473. 

2 Choonpicharn, S., S .Tateing, S .Jaturasitha, N .Rakariyatham, N .Suree and H .
Niamsup . 2016 . Identification of bioactive peptide from Oreochromis 
niloticus skin gelatin .J .Food Sci Technol .53 :1222-1229. 

3 Jaturasitha, S. , P .Ratanapradit, W .Piawong and M .Kreuzer .2016 .Effects of 
feeding purple rice ) Oryza sativa L .Var .Glutinosa (on the quality of pork 
and pork products .Asian-Australas J .Anim .Sci .29 :555-563. 

4 Jaturasitha, S., N .Chaiwang and M .Kreuzer .2016 .Thai native chicken meat :an 
option to meet the demands for specific meat quality by of certain 
groups of consumers . A review . Anim . Prod . Sci .
http//:dx.doi.org/10.1071/AN15646. 

5 Jaturasitha, S., N .Chaiwang, A .Kayan and M .Kreuzer .2016 .Nutritional strategies 
to  improve the lipid composition of meat, with emphasis on 
Thailand and Asia . Meat Sci .120 :157–166. 

6 Glinoubol, J., S .Jaturasitha, P .Mahinchai, M .Wicke and M .Kreuzer .2015 .Effects 
of crossbreeding Thai Native or Duroc pigs with Pietrain pigs on carcass 
and meat quality .Agri .and Agric .Sci .Procedia .5 :159-163. 

7 Samootkwam, K., S .Jaturasitha, B .Tipnate, A .Waritthitham, M .Wicke and M .
Kreuzer .2015 .Effect of improving Lamphun cattle with Black Angus on 
carcassand meat Quality .Agri .and Agric .Sci .Procedia .5 :145-150. 

8 Intarak, I., P .Lhasudta, S .Jathurasitha, M .Wicke and M .Kreuzer .2015 .Effects of 
slaughter weight on carcass and meat characteristics of Punga Fish 
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)Pangasius bocourti Sauvage .(Agri .and Agric .Sci .Procedia .5 :164-169. 

9 Kayan, A., I .Boontan, S .Jaturasitha, M .Wicke and M .Kreuzer .2015 .Effect of 
slaughter weight on meat quality of Nile Tilapia )Oreochromis niloticus .(
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7) ผศ. ดร. ณัฐพล  จงกสิกิจ  
7.1) งานวิจัย 
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ระดับนานาชาต ิ

1 Yang, B., L .Cui, M .Perez-Enciso, A .Traspov, R.P.M.A .Crooijmans, N .Zinovieva, L.B .
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ระดับชาต ิ
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9) ผศ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก 
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2 (ฉบับพิเศษ 1): 189-192. 
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2558. ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและ
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10) ผศ.ดร.มนตรี  ปัญญาทอง 
10.1) งานวิจัย 
ระดับชาติ 
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ยักษ์ ต่อลักษณะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและเนื้อของนกกระทาญี่ปุน่. วารสาร
เกษตร 32(3): 391-400. 

3 มนตรี ปัญญาทอง และวัชระ แลน้อย, 2559. การใช้ซังข้าวโพดหมักทดแทนอาหารผสมส าเร็จรูป
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2558. การระบาดของหนอนสมอ (Lernaea spp.) ในปลาน้ าจืดบางชนิดจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . การประชุมครั้งที่  5 
อ นุ ก รม วิ ธ า น แ ล ะ ซิ ส เท ม าติ ค ส์ ใน ป ระ เท ศ ไท ย . ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 25-27 พฤษภาคม 2558, 230-236. 

 
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ   ศรีงาม 

 13.1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาต ิ

1 Moonmanee, T., Manraen, C., Yama., Sringarm, K., Chongkasikit, N., Yammuen-
art, S. 2016. Effect of presence of corpus luteum at the beginning of 
synchronization of ovulation on ovulation rate and luteal 
characteristics in dairy cattle. Agric. J. 32:71-80. 

2 Tiyayon, P., Spreer, W., Wuttisathitthaworn, N., Lammmawut, K., Karaj, S., 
Inthani, K., Sringarm, K., Santasup, C., Muller, J. 2016. Analysis of 
biochar from the difference kinds of feedstock and varying pyrolysis 
temperature: II Analysis of biochar from local kiln. Agric. J. 32:55-61. 

3 Schweikle, J., Spreer, W., Sringarm, K., Karaj, Santasup, C., Muller, J. 2016. 
Analysis of biochar from the difference kinds of feedstock and varying 
pyrolysis temperature: I chemical and microscopic properties. Agric. J. 
32:43-53. 



68 
 

4 Chuttong, B., Chanbang, Y., Sringarm, K., Burgett, M. 2016. Effect of Long term 
storage on stingless bee (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) Honey. J. 
Apicult. Res. 54: 441-454. 

5 Chuttong, B., Chanbang, Y., Sringarm, K., Burgette, M. 2016. Physicochemical profiles 
of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey from South East Asia (Thailand). 
Food Chem. 192:149–155. 

6 Ruamrungsri, N., Siengdee, P., Sringarm, K., Chomdej, S., Ongchai, S., 
Nganvongpanit, K. 2016.In vitro cytotoxic screening of 31 crude extracts 
of Thai herbs on a chondrosarcoma cell line and primary chondrocytes 
and apoptotic effects of selected extracts. In Vitro Cell Dev. Biol. 
Anim.52:434-444. 

7 Chaiwang, N., Jaturasitha, S., Sringam, K., Kreuzer. M. 2015. Comparison of the Fatty 
Acid Profiles of the Meat of Crossbreds with 75% Charolais Blood Proportion 
and Thai Indigenous Upland Cattle. CMU. J. Nat. Sci. 14:199-205. 

8 Chaiwang, N., Jaturasitha, S., Sringam, K., Wicke, M., Kreuzer. M. 2015. 
Comparison of the meat quality of Thai indigenous Upland Cattle and 
F2-crossbreds with 75% Charolais blood proportion. J. Appl. Anim. Res. 
43: 196-201. 

9 Punvittayagul, C., Sringarm, K., Chaiyasut, C., Wongpoomchai, R. 2014. 
Mutagenicity and antimutagenicity of hydrophilic and lipophilic extracts 
of Thai northern purple rice. Asian Pac. J. Cancer Prev. 15:9517-9522. 

10 Ruksiriwanich, W., Sringarm, K., Jantrawut, P. 2014. Stability enhancement of 
celastrus paniculatus seed oil by loading in niosomes. Asian J. Pharm. 
Clin. Res. 7:186-191. 

11 Thummayot, S., Tocharus, C., Pinkaew, D., Viwatpinya, K., Sringarm, K., 
Tocharusb, J. 2014. Neuroprotective effect of purple rice extract and its 
constituent against amyloid beta-induced neuronal cell death in SK-N-
SH cells. Neurotoxicology. 45:149-58. 

13 Souphannavong, C. and Sringarm, K. 2016. Influence of pig breeds on growth 
performance and immunity in pre-weaning period. 7th International 
Conference on Environmental and Rural Development and 3rd Searca 
Conference Phnom Penh, Cambodia Jan 16-17, 2016. 
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ระดับชาต ิ
14 ณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์, กรวรรณ ศรีงาม, วีณัน บัณฑิตย์ และณัฐา โพธาภรณ์. 2560. การ

วิเคราะห์องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
ดอกกล้วยไม้ช้าง. วารสารเกษตร 33(3): 311 - 321. 

15 จันทร์มณี  สุพรรณวงษ์  และ กรวรรณ ศรีงาม. 2560. การเปรียบเทียบคุณภาพและ
ภูมิคุ้มกันของน้ านมเหลืองและน้ านมของสุกรพื้นเมืองไทยและลูกผสม. วารสาร
เกษตร 33:245 - 256. 

16 กรวรรณ ศรีงาม, ศุภมิตร เมฆฉาย, ประภาส มหินชัย และวรรณพร ทะพิงค์แก. 2560. 
การคัดเลือก ปรับปรุงสุกรสายพันธุ์แท้ (สายพันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับ
การเลี้ยงบนพื้นที่สูง. ใน การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ณ.อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 

17 ศุภมิตร เมฆฉาย, วรรักษ์ หน่อสีดา, นันทนา โปธาค า, กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั้ง
ทวีพัฒน์ . 2560. การศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA 
markers) ส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของสุกรบนพื้นที่สูง. ใน การประชุมวิชาการ 
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ.อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่. 

 
14) Assist. Prof.Dr.  Doan Van Hien 
14.1)  งานวิจัย 
ระดับนานาชาต ิ
 

1 Doan, H.V., Hoseinifar, S.H., Tapingkae, W., Chitmanat, C., Mekchay, S., 
2017. Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate on 
mucosal and serum immune parameters, disease resistance and 
growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus). Fish & 
Shellfish Immunology. 67, 78-85. 

2 Hoseinifar Seyed, H., Ahmadi, A., Khalili, M., Raeisi, M., H. V. Doan, Caipang 
Christopher, M., 2017. The study of antioxidant enzymes and 

immune‐related genes expression in common carp (Cyprinus 
carpio) fingerlings fed different prebiotics. Aquaculture Research. 
48, 5447-5454. 

3 Hoseinifar, S.H., Ahmadi, A., Khalili, M., Raeisi, M., H. V. Doan, Caipang, C.M. 
2017. The study of antioxidant enzymes and immune-related 
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genes expression in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings fed 
different prebiotics. Aquaculture Research 48(11). 

4 Hoseinifar, S.H., Khodadadian Zou, H., Kolangi Miandare, H., H. V. Doan, 
Romano, N., Dadar, M., 2017. Enrichment of common carp 
(Cyprinus carpio) diet with medlar (Mespilus germanica) leaf 
extract: Effects on skin mucosal immunity and growth 
performance. Fish & Shellfish Immunology. 67, 346-352. 

5 Rufchaei, R., Hoseinifar, S.H., Mirzajani, A., H. V. Doan, 2017. Dietary 
administration of Pontogammarus maeoticus extract affects 
immune responses, stress resistance, feed intake and growth 
performance of caspian roach (Rutilus caspicus) fingerlings. Fish & 
Shellfish Immunology. 63, 196-200. 

6 Safari, R., Hoseinifar, S.H., H. V. Doan, Dadar, M., 2017. The effects of 
dietary Myrtle (Myrtus communis) on skin mucus immune 
parameters and mRNA levels of growth, antioxidant and immune 
related genes in zebrafish (Danio rerio). Fish & Shellfish 
Immunology. 66, 264-269. 

7 Tapingkae, W., Panyachai, K., Yachai, M., H. V. Doan, 2017. Effects of 
dietary red yeast (Sporidiobolus pararoseus) on production 
performance and egg quality of laying hens. Journal of animal 
physiology and animal nutrition. 102, e337-e344. 

8 Doan, H.V., Hoseinifar, S.H., Tapingkae, W., Khamtavee, P., 2017. The 
effects of dietary kefir and low molecular weight sodium alginate 
on serum immune parameters, resistance against Streptococcus 
agalactiae and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus). Fish & Shellfish Immunology. 62, 139-146. 

9 Doan, H.V., Hoseinifar, S.H., Dawood, M.A.O., Chitmanat, C., Tayyamath, K., 
2017. Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate and 
Lactobacillus plantarum on mucosal, serum immunology and 
growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish & 
Shellfish Immunology. 70, 87-94. 

10 Doan, H.V., S. H. Hoseinifar, W. Tapingkae, S. Tongsiri and K. Pimporn. 
2016. Combined administration of low molecular weight sodium 
alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and 
growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464816306453
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(Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology, 58 (678-
685). 

11 Doan, H.V., Wanaporn, T., Tossapol, M. and Apichart, S. 2016. Effects of 
low molecular weight sodium alginate on growth performance, 
immunity, and disease resistance of tilapia, Oreochromis niloticus. 
Fish and Shellfish Immunology, 55(186-194). 

12 Doan, H.V., Sompong, D. and Amnuaysilpa, S. 2016.  Effects of eryngii 
mushroom (Pleurotus eryngii) and Lactobacillus plantarum on 
growth performance, immunity, and disease resistance of Pangasius 
catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). Fish Physiology and 
Biochemistry, 42(5): 1427-1440. 

13 Doan, H.V., Sompong, D. and Amnuaysilpa, S. 2016. Effect of Lactobacillus 
plantarum and Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) on 
growth performance, immunity and disease resistance of Pangasius 
catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). Aquaculture Nutrition, 
22(2): 444-456. 
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4. ส าเนาสัญญาจ้าง Assist Prof.Dr.Hien Van Doan   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่     
1)หลักสูตรแบบ 1.1   กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การประมง ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต -เหมือนเดิม- ปรับให้สอดคล้องตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 

ก.  วิทยานิพนธ์   48  หน่วยกิต 
 356898  วิทยานิพนธ ์ 48  หน่วยกิต 

ก.  ปริญญานิพนธ ์                        48  หน่วยกิต 
 356898  ดุษฎีนิพนธ์                    48  หน่วยกิต 

ข.  กิจกรรมทางวิชาการ  ข.  กิจกรรมทางวิชาการ   
1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
และต้องเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา 

1) – นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดเสวนาอย่าง
น้อย 1 ครั้ง  น าเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาหลังเสนอโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และน าเสนอผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   
     - นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา
ฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งที่จัดในแต่ละปี
การศึกษาตามหลักสูตร 

1 . - เพื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
และสามารถประเมินได้ 
-  เพื่ อให้มีความชัดเจนในการ
ประเมินและเพื่ อให้หลักสูตรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่ ง
เพิ่มข้ึน 

2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 
review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
จ านวนอย่างน้อย 2  เรื่อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวอย่างน้อย 1 
เร่ือง ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นนานาชาติ ทั้งนี้อย่างน้อยต้อง
มีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่องหรือ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
จ านวน  1 ชิ้น  

2) - ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้อง
อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of 
Science  และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) หรือ
จดสิทธิบัตร  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี
นิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

2.ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตาม
ป ร ะ ก า ศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่ือง เกณฑ์
และแนวป ฏิ บั ติ การ เผยแพ ร่
ผลงานปริญญานิพนธ์ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

 ในสาขาวิชา อย่างน้อย  1 เรื่อง 

3) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณะทุกภาคการศึกษา 

3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผล
ของบัณฑิตวิทยาลัย  ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   (1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย      ภาษาต่างประเทศ 
   (2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจมอบหมายให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
พื้นฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดย
ได้รับอักษร V 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
(1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 (2)  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจมอบหมายให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยได้รับอักษร V 

ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตาม
ป ร ะ ก า ศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่  เรื่ อ ง 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่
ผลงานปริญญานิพนธ์ 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่น
ค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 

เหมือนเดิม 
  

จ.  การสอบประมวลความรู ้
     1. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ เพื่ อประเมินความรู้ 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

ความสามารถในการผสมผสานแนวความี คิดและเนื้ อหา และ
ความสามารถในการน าเอาความรู้มาแก้ปัญหา 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่น
ค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

72 
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2) หลักสูตรแบบ 1.2 กลุ่มสาขาสัตวศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การประมง ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกิต -เหมือนเดิม- ปรับให้สอดคล้องตามข้อบงัคับ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วา่ด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ก.  วิทยานิพนธ์ 72  หน่วยกิต 
     356897  วิทยานิพนธ ์ 72  หน่วยกิต 

ก.  ปริญญานิพนธ ์   72  
หน่วยกิต 
     356897  ดุษฎีนิพนธ ์ 72  
หน่วยกิต 

ข.  กิจกรรมทางวิชาการ  ข.  กิจกรรมทางวิชาการ   
1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษใน
หัวข้อที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานั้นๆ อย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

1)  - นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
เสวนาอย่างน้อย 1 ครั้ง  น าเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
ทุกภาคการศึกษาหลังเสนอโครงร่างดุษฏีนิพนธ์  และ
น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์     
 - นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ของสาขาวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนคร้ังที่จัด
ในแต่ละปีการศึกษาตามหลักสูตร 

1)  - เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ
สามารถประเมินได้ 
 - เพื่ อให้มีความชัดเจนในการ
ป ระ เมิ น แล ะ เพื่ อ ใ ห้ ห ลั ก สู ต รมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งเพิ่มข้ึน 

 

 2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 
review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
จ านวนอย่างน้อย 4  เรื่อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวอย่างน้อย 1 
เร่ือง ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นนานาชาติ ทั้งนี้อย่างน้อยต้อง
มีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่อง หรือ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2)  - ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่
ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of 
Science  โดย 1 เรื่อง มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First 
Author)  หรือจดสิทธิบัตร    
  - น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

2)   ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เร่ือง เกณฑ์
และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน
ปริญญานพินธ ์
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวน  1 ชิ้น  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชมุวิชาการระดับนานาชาติที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 

 3) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณะทุกภาคการศึกษา 

3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผล
ของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   (1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย      ภาษาต่างประเทศ 

(2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา อาจมอบหมายให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
วิชาพืน้ฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
โดยได้รับอักษร V  

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
(1)  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 (2)  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจมอบหมายให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยได้รับอักษร V 

ปรับเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เร่ือง เกณฑ์
และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน
ปริญญานพินธ ์

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่น
ค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
                             

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
จ.  การสอบประมวลความรู ้
     1. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ เพื่ อประเมินความรู้ 
ความสามารถในการผสมผสานแนวความีคิ ดและเนื้ อหา และ
ความสามารถในการน าเอาความรู้มาแก้ปัญหา 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่น
ค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 
                             

เหมือนเดิม 
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6. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
    หลักสูตร แบบ 1.1 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั นปีที่ 1 
 

ชั นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1               หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย -    ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

   สอบวัดคุณสมบัติ 
   เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนา  

- 
- 
- 

รวม - รวม - 
 

ชั นปีที่ 1 
 

ชั นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                          หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2                                 หน่วยกิต 
 356898 วิทยานิพนธ ์ 9  เสนอโครงรา่งดษุฎีนิพนธ ์ - 
 สัมมนา     เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
   356898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
รวม 9 รวม 9 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 

ชั นปีที่ 2 
 

ชั นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                          หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1                                 หน่วยกิต 
 356898 วิทยานิพนธ ์ 9  356898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 สัมมนา -  จัดเสวนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรม   

    สัมมนา 
- 

 รวม 9 รวม 9 
 

ชั นปีที่ 2 
 

ชั นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                        หน่วยกิต ภาคการศกึษาที่ 2                                หน่วยกิต 
 356898 วิทยานิพนธ ์ 9  356898 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 สัมมนา -  น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

 สอบประมวลความรู้ 
- 
- 

 รวม 9  รวม 9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั นปีที่ 3 
 

ชั นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1                                 หน่วยกิต 
 356898 วิทยานิพนธ ์ 9  356898 ดุษฎีนิพนธ์  

 น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   
9 
- 

    
 รวม 9  รวม 9 
 

ชั นปีที่ 3 
 

ชั นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                        หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2                                 หน่วยกิต 
 356898 วิทยานิพนธ ์ 12  356898 ดุษฎีนิพนธ์  12 
   น า เสนอผลงาน ก่ อนสอบป้ อ งกั น ดุ ษฏี นิ พน ธ์  

และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
- 

 สอบวิทยานิพนธ ์ -  สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์
  

- 

 รวม 12  รวม 12 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

 

 แบบ 1.2 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั นปีที่ 1 
 

ชั นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                        หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1                                      หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 
สอบวัดคุณสมบัติ - สอบวัดคุณสมบัติ 

เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา   
- 
- 

รวม - รวม     - 
 

ชั นปีที่ 1 
 

ชั นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                         หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2                                     หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเตรียมความพร้อม - ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย - 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ - เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์

เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา 
- 
- 

รวม - รวม - 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั นปีที่ 2 
 

ชั นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                         หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1                                     หน่วยกิต 

356897 วิทยานิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
      จัดเสวนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกจิกรรม

สัมมนา 
- 

รวม 9 รวม 9 
 

ชั นปีที่ 2 
 

ชั นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                          หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2                                     หน่วยกิต 

356897 วิทยานิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
            สัมมนา - น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

รวม 9 รวม 9 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั นปีที่ 3 
 

ชั นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                         หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต 

356897 วิทยานิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ์   9 
น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

รวม 9 รวม 9 
 

ชั นปีที่ 3 
 

ชั นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                        หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2                                    หน่วยกิต 

356897 วิทยานิพนธ ์  9 356897 ดุษฎีนิพนธ์   9 
น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

รวม 9 รวม 9 
 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 

ชั นปีที่ 4 
 

ชั นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                         หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1                                     หน่วยกิต 

356897 วิทยานิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ์   9 

น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
รวม 9 รวม 9 
 

ชั นปีที่ 4 
 

ชั นปีที่ 4 
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ภาคการศึกษาท่ี 2                                         หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2                                     หน่วยกิต 
356897 วิทยานิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
น าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
  สอบประมวลความรู้ - 

รวม 9 รวม 9 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ชั นปีที่ 5 
 

ชั นปีที่ 5 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                         หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1                                     หน่วยกิต 

356897 วิทยานิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ์  9 
   น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
รวม 9 รวม 9 
 

ชั นปีที่ 5 
 

ชั นปีที่ 5 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                         หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2                                     หน่วยกิต 

356897 วิทยานิพนธ ์ 9 356897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
  น าเสนอผลงานก่ อนสอบป้ องกั นดุษฏี นิพนธ์  

และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
- 

   สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์ - 
รวม 9 รวม 9 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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9.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับที่    0009/2551 

เรือ่ง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

------------------------------------------------- 
 
 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และข้อ 
14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา  
การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพื่อให้
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต
เป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 
 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547   เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา       ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  1  
และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  โดยที่ 

       2.1  นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือ
แบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
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ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณค่า
ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  หรือ
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะ
นี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวิชา 
   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือระหว่าง
คณะโดยที่ 
  3.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
ไม่น้อยกว่า  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ไม่น้อยกว่า  3.00   
       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี  เฉพาะ 
วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  อาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม 
และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่
เพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

  3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย  และได้มีการช าระ        ค่าธรรมเนียมการ
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ย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษา
ให้    

ใหม่ 
   3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

เป็นรายๆ  ไป 
     3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 

1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ
กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมด
หรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์
ของนักศึกษา  ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้
อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า  B  หรืออักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชาเดียวกับ
กระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับบางกระบวนวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็น
หน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ 
  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชา
ต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  หน่วยกิต
และมีค่ าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ ย  3.75  ขึ้น ไป  หรือมีผลงานวิจัยที่ ได้ รับการตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะให้โอนและ
รับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
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4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญา
เอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  หรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 
1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  หรือ 
2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรนั้น  หรือ 
3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษา
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

  4.4การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
  กัน 

   นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า  3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  บัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน    หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน 
(coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับ
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บัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวน
วิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษร
ล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     

  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนแตกต่างจากของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่
รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ
โอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกิน
ครึ่ งหนึ่ งของจ าน วนหน่ วยกิ ต  วิท ยานิ พ น ธ์ทั้ งห มด   และต้ อ ง ใช้ เวล าศึ กษ าใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มี
การช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 

5.1   ในกรณี ที่ นั กศึ กษ าส า เร็จการศึ กษ าหรือ เคยศึ กษ าในหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึ กษ าของ  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและ
 หน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ ล งท ะ เบี ย น
กระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   
5.2   ในกรณี ที่ นั กศึ กษ าส า เร็จการศึ กษ าหรือ เคยศึ กษ าในหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึ กษ าของ
 สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณา ข อ ง
 คณะที่รับโอน  แต่ต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้าง หลักสูตรของ
สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากวัน ลงทะเบียนกระบวนวชิา  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ คณ ะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา
ประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
6.   การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชา เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอน
หน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาเห็นชอบ 

6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับขั้ น
สะสมเฉลี ่ย จะต้องได ้ร ับการพ ิจารณาปรับให ้เข ้าสู ่ระบบค่าล าด ับขั ้นตามข้อบ ังค ับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เร่ิมนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตามปี
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ประกาศ  ณ  วันที่     12   พฤษภาคม   2551 
 
      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


