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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา พืชสวน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์  

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร ์
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Horticulture 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) 
  : ชื่อย่อ    วท .ม.  (พืชสวน) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Horticulture) 
  : ชื่อย่อ    M.S. (Horticulture) 
 

3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript  - 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   วิชาการ    
  วิชาชีพ 
  ปฏิบัติการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในกระบวนวิชาสัมมนา 

 5.4 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ 
  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตทิี่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได ้  
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      5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอืน่ 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

       5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปรญิญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 - คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ....................................................................... 
 - คณะทีร่่วมรบัผิดชอบ ................................................................................ 
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น  
 หลักสูตรปริญญาคู ่(Double Degree) 
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)     
 -  ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน .............................................................. 
  ชื่อปริญญา   ..................................  สาขาวิชา  ........................... 
  ชื่อย่อภาษาไทย  : ........................................ (............................................) 
  ชื่อย่ออังกฤษ     : ........................................ (............................................) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
- เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2528 
- มีผลบังคับใชต้ั้งแตภ่าคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2565 

▪ สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .... เมื่อวันที.่..... เดือน........ พ.ศ. .... 
▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...... เมื่อวันที่.......เดือน......... พ.ศ. ....... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 
 

▪ อาจารย ์คร ูนกัวิจัยในสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น 
▪ นักวิชาการเกษตร นักส่งเสรมิการเกษตร ในหน่วยงานหรือองค์กรราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

กับด้านการเกษตร เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวง เป็นต้น 

▪ นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริม ในบรษิัทเอกชน/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก ่การผลิตพืช  
การพัฒนาพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธ์ุ ปัจจยัการผลิตพืช การนำเข้าส่งออกผลิตผล เป็นต้น 

▪ เจ้าของธุรกิจ ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านพืชสวน และงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

1. ศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี Ph.D. (Biosystems Science), Niigata University, Japan, 1997 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 
วท .บ.  )เกษตรศาสตร์( , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 

2. ผศ.ดร. วีณนั บัณฑิตย ์ Ph.D. (Plant Molecular Biology), Purdue University,  
United States of America, 1999 

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

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 
3. ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมด ี Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences), University of Hawaii,  

United States of America, 2007 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2539 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2533 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 ในสถานทีต่ั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มีการปรับปรุงเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
ของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์  รวมทั้งตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี ้

 

- การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ถูกกำหนดจากวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร ์6 ด้าน ได้แก ่ด้านที่ 1 ความมั่นคง (ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข)  ด้านที่ 2 การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ)  ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ)  ด้านที่ 4 การ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ)  ด้านที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เติบโต สมดุล ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต) และ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ได้พัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อผลิตมหาบัณฑิตและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองนโยบายและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในด้านที่  2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งสร้างมหาบัณฑิตซึ่ง
เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวกับพืชสวน ทางด้านสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเดิมครอบคลุมงานทางด้านพืชสวนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนอย่างครบถ้วน  
หลักสูตรปรับปรุงนี้ได้ขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ครอบคลุมไปถึงการ
จัดการเชิงเทคนิคเพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตผลจากพืชสวน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการจัดการผลิตพืชสวนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 

 

- การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ผลิตมหาบัณฑิตที่จะมีศักยภาพในการมีส่วนร่วม
เพื่อการผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ได้
จำนวน 13 เป้าหมาย ดังนี้ SDG 1 ขจัดความยากจน SDG 2 ขจัดความหิวโหย SDG 3 สุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ  SDG 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล  SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ  SDG 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม  SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ 
SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั ่งยืน SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน SDG 13 การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SDG 15 ระบบนิเวศบนบก และ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักสูตรมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(SDG 4) โดยมีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ข้ามศาสตร์ และข้ามมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในภาค
ธุรกิจ (SDG 17) เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่ความรู้ ทักษะ 
และเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานการผลิตพืชสวนที่จัดเป็นผลิตผลที่มีมูลค่าสูงและต้องการ
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การจัดการสูง  การศึกษาวิจัยเพื่อบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การพัฒนาพันธุ์
พืชใหม่หรือใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตผล ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เกษตรกรและผู้ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตพืชสวนมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า (SDG 9) ช่วยขจัดความยากจน (SDG 1) และลดความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของเกษตรกร (SDG 10)  ทำให้งานด้านการเกษตรมีคุณค่าและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ (SDG 8)  การปรับปรุงพันธุ์พืชและประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืชสวนให้มี
ผลิตผลสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ การจัดการผลิตที่ปลอดภัย รวมถึงมีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่ลดการ
สูญเสียอาหาร (SDG 12) ช่วยขจัดความหิวโหย (SDG 2) และส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ผลิต
และผู้บริโภค (SDG 3)  การพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสวนในโรงเรือนเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13) การผลิตพืชสวนที่
คำนึงถึงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม (SDG 15)  ลดการใช้และการทำลายทรัพยากรน้ำ (SDG 6)  การจัดการ
และออกแบบสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองโดยการใช้ประโยชน์จากพืชสวนประดับ ทำให้ชุมชนเมืองมี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 11) 

 

- การตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2560-2565 มียุทธศาสตร์หลักที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก  โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ ผลักดันการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ปรับแนวคิดเป็นในการออกแบบหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcome-based Education) และสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญจาก
หลายสาขา  และมียุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม
สิ ่งแวดล้อมและพลังงาน นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และล้านนาสร้างสรร ค์  คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ "การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน 
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Smart Agriculture for Better 
Life)"  และมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ "นักวิทยาศาสตร์เกษตรที่เป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น ปฏิบัติ
ได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพลวัต"  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มีการบูรณาการข้ามสาขาและขยายขอบเขตของงานวิจัยของ
นักศึกษาเพื่อผลักดันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการเพิ่มแขนงความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลพืชสวน และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพืชสวน ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม และบรรจุกระบวนวิชาใหม่ทางด้านดังกล่าว 4 
กระบวนวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ได้แก่ 359725 การปรับปรุงพันธุ์พืชผักให้ต้านทานต่อสภาพความเครียด  
359731 ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับพืชสวน  359761 การชักนำพฤกษเคมีในพืชสวน  และ 359762  สารอินทรีย์
ระเหยได้ทางการเกษตร 
 

 - การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท ทั้งภาครัฐและเอกชน และจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ในปี พ.ศ. 2561-2562  สรุปได้ว่านอกเหนือจากผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยทั้งห้าด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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สาขาวิชาพืชสวน ควรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินงานวิจัยและการทำงานได้  
ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงนี้ได้บรรจุข้อคิดเห็นนี้ไว้ในวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  และได้เปิด
กระบวนวิชาใหม่ในหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการเป็นนักวิจัย คือ 359732 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น ของสถาบัน 
 

12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 

หมวดวิชา กระบวนวิชา 
 

เป็นกระบวนวชิา
ของหลักสูตร

โดยตรง 
(ระบุใช/่ไม่ใช่) 

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวน

วิชานี ้
 

หมายเหต ุ

กระบวนวิชาบังคับ - ไม่ม ี- - -  
กระบวนวิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

359871 
359872 
359873 

ใช ่ ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร ์

 

กระบวนวิชาเลือก
นอกสาขาวิชาเฉพาะ 

นักศึกษาสามารถ
เลือกกระบวนวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านเกษตรศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ที่
สัมพันธ์กับปริญญา
นิพนธ์ 

ไม่ใช ่ -  

 

12.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ทีใ่ห้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 
 

- ไม่มี - 
 

12.3  การบริหารจัดการ 
 

ในการบริหารจัดการกระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน ได้กำหนดให้ชัดเจนไว้ในเล่มหลักสูตรว่าเป็นวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน
เกษตรศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับปริญญานิพนธ์  แต่เปิดกว้างว่าเป็นกระบวนวิชาใดก็ได้ที่เปิด
สอนอยู่ในขณะนั้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผู้ให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
ดังกล่าว 



10 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา   
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน เป็นวิทยาศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนใน
ด้านสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 
และความสัมพันธ์ระหว่างพืชสวน ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม  ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการจัดการและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือซี่งเป็นแหล่งผลิตพืชสวนที่สำคัญ มีภูมิอากาศ
แบบเขตกึ่งร้อนบนพื้นที่สูง และเป็นพื้นที่ต้นน้ำของประเทศ ให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดการสญูเสีย 
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน  สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) 
 

1.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที ่ 
 

1. มีความรู้ในศาสตร์ทางพืชสวนและความคิดที่เป็นระบบ มีทักษะการทำวิจัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
และเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการจัดการด้านพืชสวนอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 

 PLO 1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 PLO 2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาพืชสวน สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้าง 
 PLO 3 สามารถค้นคว้า วางแผน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในการดำเนินงาน ใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 PLO 4 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนางานทางด้านพืชสวน 
 PLO 5 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น 
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2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้มื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 
1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง (PLO 1)  มีความรู้เกีย่วกับหลักการและทฤษฎี

ในเนื้อหาพืชสวน และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ (PLO 2)  สามารถคน้คว้า 
วางแผน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใชเ้ครื่องมือในการพัฒนาหัวข้องานวิจัยเพื่อเป็นปริญญา
นิพนธ์ และดำเนินงานวิจัย (PLO 3)  มีมนุษยสัมพันธแ์ละสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (PLO 5) 

2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ (PLO 1)  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีในเนื้อหาพืชสวน สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้าง 
(PLO 2)  สามารถค้นคว้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็น  
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (PLO 5) และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
การเขียนและบรรยายได ้(PLO 3)  โดยประยุกต์และบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนางานทางด้าน
พืชสวน (PLO 4) 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้มื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 
1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง (PLO 1)  มีความรู้เกีย่วกับหลักการและทฤษฎี

ในเนื้อหาพืชสวน และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ (PLO 2)  สามารถคน้คว้า 
วางแผน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใชเ้ครื่องมือในการพัฒนาหัวข้องานวิจัยเพื่อเป็นปริญญา
นิพนธ์ และดำเนินงานวิจัย (PLO 3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (PLO 5) 

2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ (PLO 1)  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีในเนื้อหาพืชสวน สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้าง 
(PLO 2)  สามารถค้นคว้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็น  
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (PLO 5) และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
การเขียนและบรรยายได ้(PLO 3)  โดยประยุกต์และบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนางานทางด้าน
พืชสวน (PLO 4) 

 

3.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสูตร
รวมภายใน 5 ปี ในด้านความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ได้งานทำและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท  
ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ ์

▪ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

 

1.1 ระบบ  
  ระบบการศึกษาตลอดป ี
  ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
  ระบบหนว่ยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
  แผนการศึกษากำหนดให้มีภาคการศึกษาพิเศษ 
  แผนการศึกษาไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 -  
 

2. การดำเนนิการหลักสูตร  
 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

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

 

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 
       ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน 

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

 

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

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
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2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
 

  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และมีพื ้นฐานความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำปริญญานิพนธ์ได ้

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2559 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาพืชสวน 

 

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. เป็นผู ้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2559 
5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำสาขาวิชาพืชสวน 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 

  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
  อื่น ๆ ..................................... 

 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำแผนการศึกษาและข้อกำหนดของหลักสูตร  

การวางเป้าหมาย และความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อดูแล ตักเตือน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้กี่ยวกับการทำข้อเสนอโครงการวิจัยและภาษาต่างประเทศ 
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………… 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ำเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี
 

ปีการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 
ภาคการศึกษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคปกต ิ           
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 2  2  2  2  2  
จำนวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           

ชั้นปีที่ 1 2  2  2  2  2  
ชั้นปีที่ 2   2  2  2  2  

รวม 2  4  4  4  4  
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษา 

   2  2  2  2 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกต ิ           
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 13  13  13  13  13  
จำนวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           

ชั้นปีที่ 1 13  13  13  13  13  
ชั้นปีที่ 2   13  13  13  13  

รวม 13  26  26  26  26  
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษา 

   13  13  13  13 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
 

แผนงาน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

การเรียนการสอน 103,284,000 30,891,200 106,898,900 31,185,800 110,640,400 31,495,100 
วิจัย 23,835,300 11,689,000 24,669,500 11,848,500 25,533,000 12,015,900 

บริการวิชาการแก่สังคม - 18,860,600 - 19,103,600 - 19,358,800 
การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม 

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

สนับสนุนวิชาการ - 1,100,700 - 1,120,700 - 1,141,700 
บริหารมหาวิทยาลัย 24,829,300 28,721,100 25,521,900 28,907,200 26,238,800 29,102,600 

รวม 151,948,600 91,662,600 157,090,300 92,565,800 162,412,200 93,514,100 
รวมทั้งสิ้น 243,611,200 249,656,100 255,926,300 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 84,140.- บาท 
     แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 78,740.- บาท  
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2.7 ระบบการศึกษา 
 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 อื่น ๆ (ระบุ) การเรียนการสอนออนไลน์ ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ที่

ปรึกษา และการปฏิบัติงานวิจัย 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน  
 

3.1 หลักสูตร 
 

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 
  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                36 หน่วยกิต 
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 
 

 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
   จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
 

   ก. ปริญญานพินธ ์     36 หน่วยกิต 
      359797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     36  หน่วยกิต  
 

      ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที ่เก ี ่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หาก
นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติที ่เป็นที ่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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3. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่คณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชาจัด อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

4.  การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอต่อประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

            ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
       ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
 

           ง. การสอบประมวลความรู ้
         ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่น

คำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า                   36  หน่วยกิต 
 

    ก. กระบวนวชิาเรียน ไม่น้อยกว่า                 24  หน่วยกิต 
                        1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา              ไมน่้อยกว่า                   24   หน่วยกิต 
               1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า                   10  หน่วยกิต 
                  1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                   1   หน่วยกิต 
             359791 สัมมนา 1                                   1  หน่วยกติ 
             1.1.2  กระบวนวิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า                     9  หน่วยกติ 
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ 

 359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืชทางด้านการเกษตร               3 หน่วยกิต 
 359702 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359705 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน    3 หน่วยกิต 
 359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359709 การจัดจำแนกพืชสวน 4 หน่วยกิต 

359711 สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว    3 หน่วยกิต 
 359713 สรีรวิทยาของไม้ดอก   3 หน่วยกิต 
 359715 กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359716 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้   3 หน่วยกิต 
 359722 การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก   3 หน่วยกิต 
 359723 สรีรวิทยาของพืชผัก    3 หน่วยกิต 
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359725 การปรับปรุงพันธุ์พืชผักให้ต้านทานต่อสภาพความเครียด   3 หน่วยกิต 
359731 ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับพืชสวน 3 หน่วยกิต 
359732 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ 3 หน่วยกิต 

 359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ   3 หน่วยกิต 
 359761 การชักนำพฤกษเคมีในพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359762 สารอินทรีย์ระเหยได้ทางการเกษตร   3 หน่วยกิต 

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

 หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา 

     1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน               14  หน่วยกิต  

              1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี  
              1.2.2  กระบวนวิชาเลือก (ถ้าม)ี ไม่เกิน               14  หน่วยกิต 
                                   โดยเป็นกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที ่
        สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
        ระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง 

กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นกัศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 

 

                  ข. ปรญิญานิพนธ ์                                  12  หน่วยกิต 
   359799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท                                            12  หน่วยกิต 
 

           ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา                 ไม่ม ี
 

     ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. ผลงานวิทยานิพนธ์หร ือส ่วนหนึ ่งของวิทยานิพนธ์ต ้องได ้ร ับการตีพิมพ์  หรือ 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 
หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของ
นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

2. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่คณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชาจัด อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
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3.  การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตว ิทยาลัย   โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอต่อประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
   จ. การสอบประมวลความรู้ 

  ผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่น 
คำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพืชสวน 
(ก.พส. ..../ 359.....) 

 

3.1.2.1 Type 1 (Plan A Type A1) 
Degree Requirements 36 credits 

 

    A. Thesis  36  credits 
    359797  Master's Thesis  36  credits  
 

    B. Academic Activities 
1. Organizing a seminar and presenting a paper on the topic related to 

his/her thesis once every semester for at least 4 semesters; incase 
student has not graduated with in 4 semesters, he/she is required to 
participate in a seminar every semester throughout his/her study time. 

2. The whole or part of a thesis must be published or accepted for 
national journal (TCI database Tier 1) for at least 1 paper with the 
student as the first author, and thesis or a part of thesis must be 
presented in a national conference approved by the division for at least 
1 presentation. 

3. Participating English improvement activity organized by the faculty, 
department, or division at least 1 activity.  

4. Reporting thesis progression to the Graduate School every semester 
with the approval of the advisory committee and the chairman of the 
horticulture graduate program administrative committee.  

 

     C.  Non-credit Courses 
    1.  Graduate School requirement :    a foreign language 
    2.  Program requirement             :    none 
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       D. Comprehensive Examination  
 Having submitted a request form to the Graduate School, approved by 

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

 

3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A2) 
     Degree Requirements           Totala minimum of       36  credits 
 

   A. Coursework a minimum of          24  credits 
     1.  Graduate Courses           a minimum of       24  credits 
        1.1 Field of concentration courses      a minimum of           10  credits 
      1.1.1 Required course                                                    1  credit 
     359791 Seminar 1                                         1  credit 
      1.1.2 Elective courses a minimum of             9  credits 
 359701 Use of Plant Growth Regulators in Agriculture   3  credits 
 359702 Plant Tissue Culture in Agriculture  3  credits  
 359704 Cytogenetics in Agriculture 3  credits  
 359705 Postharvest Physiology of Horticultural Crops 3  credits  
 359706 Mineral Nutrition in Horticultural Crop Production 3  credits  
 359707 Plant Microtechnique in Horticulture 3  credits  
 359708 Breeding and Advanced Horticultural Crop Improvement  3  credits  

359709     Systematics of Horticultural Crops   4  credits  
 359711 Physiology of Flower Bulbs 3  credits  
 359713 Physiology of Flower Crops   3  credits  
 359715 Advanced Orchidology 3  credits  
 359716 Advanced Postharvest Physiology of Flower Crops 3  credits  
 359722 Vegetable Crop Improvement 3  credits  
 359723 Physiology of Vegetable Crops 3  credits  
 359725 Vegetable Crop Improvement for Resistance to Stresses 3  credits  

359731 Environmental Issues and Horticulture 3  credits 
359732 Horticultural Research Methodology and  

Statistical Data Analysis 
 

3  credits 
 359753 Physiology of Economic Fruit Crops 3  credits 
 359761 Phytochemical Elicitation in Horticultural Crops   3  credits 
 359762 Volatile Organic Compounds in Agriculture   3  credits 

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

 Or other courses under the recommendation of program administrative committee 
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     1.2 Other courses (if any) a maximum of             14  credits 
           1.2.1  Required courses none 

1.2.2 Elective courses (if any)       a maximum of             14  credits 
   Graduate courses in Agriculture or Science related to thesis  
   under the recommendation of program administrative committee 

   

2.  Advanced Undergraduate Courses         

In case the student lacks some basic knowledge, which is necessary for 
education, the student must enroll some advanced undergraduate courses(s) 
under the recommendation of program administrative committee. 

 

                 B. Thesis             12  credits 
    359799 Master's Thesis                                                          12  credits 
 

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

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

national journal (TCI database Tier 1) or published as full paper in 
international proceedings approved by the division for at least 1 paper 
with the student as the first author. 

2. Participating English improvement activity organized by the faculty, 
department, or division at least 1 activity. 

3. Reporting thesis progression to the Graduate School every semester 
with the approval of the advisory committee and the chairman of the 
horticulture graduate program administrative committee. 

 

   E. Comprehensive Examination  
Having submitted a request form to the Graduate School, approved by 
general advisor or major thesis advisor, a student must then complete a 
comprehensive examination. 

 

3.1.3 กระบวนวิชา  
 

(1) หมวดวิชาบังคับ 
  หน่วยกิต 

   359791 สัมมนา 1  
(Seminar 1) 

                  1(1-0-2) 
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(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ  
359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืชทางด้านการเกษตร 

(Use of Plant Growth Regulators in Agriculture) 
 3(2-3-4) 

359702 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร 
(Plant Tissue Culture in Agriculture) 

 3(2-3-4) 

359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 
(Cytogenetics in Agriculture) 

 3(2-3-4)  

359705 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
(Postharvest Physiology of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน  
(Mineral Nutrition in Horticultural Crop Production) 

3(3-0-6) 

359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน 
(Plant Microtechnique in Horticulture) 

3(1-6-2) 

359708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 
(Breeding and Advanced Horticultural Crop Improvement) 

3(3-0-6) 

359709 การจัดจำแนกพืชสวน 
(Systematics of Horticultural Crops) 

4(3-3-6) 

359711 สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว 
(Physiology of Flower Bulbs)   

3(3-0-6) 

359713 สรีรวิทยาของไม้ดอก 
(Physiology of Flower Crops) 

3(3-0-6) 

359715 กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 
(Advanced Orchidology) 

3(3-0-6) 

359716 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้ 
(Advanced Postharvest Physiology of Flower Crops) 

3(3-0-6) 

359722 การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก 
(Vegetable Crop Improvement) 

3(3-0-6) 

359723 สรีรวิทยาของพืชผัก  
(Physiology of Vegetable Crops) 

3(3-0-6) 

359725 การปรับปรุงพันธุ์พืชผักให้ต้านทานต่อสภาพความเครียด 
(Vegetable Crop Improvement for Resistance to Stresses) 

3(3-0-6) 

359731 ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับพืชสวน 
(Environmental Issues and Horticulture) 

3(3-0-6) 

359732 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
(Horticultural Research Methodology and Statistical Data Analysis) 

3(3-0-6) 
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359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ 
(Physiology of Economic Fruit Crops)  

3(3-0-6) 

359761 การชักนำพฤกษเคมีในพืชสวน 
(Phytochemical Elicitation in Horticultural Crops) 

3(3-0-6) 

359762 สารอินทรีย์ระเหยได้ทางการเกษตร 
(Volatile Organic Compounds in Agriculture) 

3(3-0-6) 

359871 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1 
(Selected Topics in Horticulture 1) 

1(1-0-2) 

359872 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2 
(Selected Topics in Horticulture 2) 

2(2-0-4) 

359873 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3 
(Selected Topics in Horticulture 3) 

3(3-0-6) 

 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์  ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 
Graduate courses in Agriculture or Science related to thesis under the recommendation of 
program administrative committee                                                           ไม่เกิน 14  หน่วยกิต 
 

(4) หมวดปริญญานิพนธ ์
359797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

(Master's Thesis) 
 36  หน่วยกิต 

359799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
(Master's Thesis) 

12  หน่วยกิต 

 

หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชาของสาขาวิชา (ก.พส. หรือ 359) ตามด้วยเลข 3 หลัก  
มีความหมาย ดังนี ้

เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

(0 และ 3 = หมวดทั่วไป, 1 = หมวดไม้ดอกไม้ประดับ, 2 = หมวดพืชผัก, 5 = หมวดไม้ผล,   
6 = หมวดพืชอุตสาหกรรม, 7 = หมวดหัวข้อเลือกสรร, 9= หมวดปริญญานิพนธ์) 

เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (Study Plan) 

 

3.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) (Type 1 (Plan A Type A1)) 
 

ปีที่ 1 (The first year) 
ภาคการศึกษาที ่1 

The first semester 
หน่วยกิต 
Credits 

ภาคการศึกษาที ่2 
The second semester 

หน่วยกิต 
Credits 

 เข้าร่วมกจิกรรมพฒันาภาษาอังกฤษ 
Participate English improvement 
activity 

- 359797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
(Master's Thesis) 

12 

 สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 
Pass English requirement 

- 
 

นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
Present and participate seminar 

- 

 
เสนอหัวข้อโครงร่างปรญิญานิพนธ ์
Submit thesis proposal 

- 
 

  

 
นำเสนอและเข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา 
Present and participate seminar 

- 
 

  

 รวม 
Total 

0  รวม 
Total 

12 

 

ปีที่ 2 (The second year) 
ภาคการศึกษาที ่1 

The first semester 
หน่วยกิต 
Credits 

ภาคการศึกษาที ่2 
The second semester 

หน่วยกิต 
Credits 

359797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
(Master's Thesis) 

12 
359797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

(Master's Thesis) 
12 

 นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
Present and participate seminar 

-  นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
Present and participate seminar 

- 

 สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้
Pass comprehensive examination 

-  สอบปรญิญานิพนธ์ 
Thesis defensive examination 

- 

 รวม 
Total 

12  รวม 
Total 

12 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
Total credits of the program 36 credits 
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3.1.4.2  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) (Type 2 (Plan A Type A2)) 
 

ปีที่ 1 (The first year) 
ภาคการศึกษาที ่1 

The first semester 
หน่วยกิต 
Credits 

ภาคการศึกษาที ่2 
The second semester 

หน่วยกิต 
Credits 

359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 
Approved major course 

3 ……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวชิา 
Approved major course or  
non-major course 

3 

359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 
Approved major course 

3 ……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวชิา 
Approved major course or  
non-major course 

3 

359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 
Approved major course 

3 359799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
(Master's Thesis) 

6 

……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวชิา 
Approved major course or  
non-major course 

3 
 

  

 
เข้าร่วมกจิกรรมพฒันาภาษาอังกฤษ 
Participate English improvement 
activity 

- 
 

  

 
สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 
Pass English requirement 

- 
 

  

 
เสนอหวัข้อโครงร่างปรญิญานิพนธ ์
Submit thesis proposal 

- 
 

  

 รวม 
Total 

12  รวม 
Total 

12 

 

ปีที ่2 (The Second year) 
ภาคการศึกษาที ่1 

The first semester 
หน่วยกิต 
Credits 

ภาคการศึกษาที ่2 
The second semester 

หน่วยกิต 
Credits 

……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวชิา 
Approved major course or  
non-major course 

3 359791 สัมมนา 1 
(Seminar 1) 

1 

……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวชิา 
Approved major course or  
non-major course 

2  สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้
Pass comprehensive examination 

- 

359799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
(Master's Thesis) 

6  สอบปรญิญานิพนธ์ 
Thesis defensive examination 

 

 รวม 
Total 

11  รวม 
Total 

1 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
Total credits of the program at least 36 credits 

 
 

3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก 1 
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย ์
 

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี* 

 
Ph.D. (Biosystems Science), 

Niigata University, Japan, 
1997 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2528 

4.72 4.80 4.72 4.80 160(29) 

2 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์* 
 

Ph.D. (Plant Molecular Biology), 
Purdue University, U.S.A., 
1999 

M.S. (Plant Tissue Culture), 
University of Delaware, 
U.S.A., 1995 

วท.บ. (เทคนคิการแพทย์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

3.20 8.93 3.20 8.93 41(5) 

3 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี* 
 

Ph.D. (Tropical Plant and Soil 
Sciences),  
University of Hawaii, U.S.A., 
2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
(เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

15.59 6.75 15.59 13.50 47(11) 
 

4 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ Ph.D. (Horticulture),  
University of Hawaii, U.S.A., 
1997 

M.S. (Seed Technology), 
University of Edinburgh, 
U.K., 1991  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

5.10 7.95 6.00 8.00 77(9) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
5 อ.จามจุรี โสตถิกุล 

 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

15.65 7.88 15.65 7.88 32(3) 

6. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 
 

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

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

6.62 2.63 6.62 2.63 45(7) 

7 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน 
 

Ph.D. (Plant Physiology),  
Oregon State University, 
U.S.A., 2008 

M.S. (Horticulture),  
Oregon State University, 
U.S.A., 2002 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

8.14 11.26 8.14 11.26 23(8) 

8 ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มช้ย 
 

Ph.D. (Horticulture),  
National Pingtung 
University of Science and 
Technology, Taiwan, 2013 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

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

9.34 7.20 9.34 9.00 20(8) 

9 ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 
 

วท.ด. (พชืสวน),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์ (พืชสวน))  
(เกียรตินิยม อันดับสอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

23.43 8.25 25.00 5.00 29(17) 

10 รศ.ดร.สรณะ สมโน 
 

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

8.73 
 

3.00 8.73 
 

3.00 56(47) 



27 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
M.Phil. (Agricultural Science), 

 The University of 
Queensland Brisbane, 
Australia, 2006 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

11 อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ 
 

ปร.ด. (พืชสวน), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์ (พืชสวน))  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

19.00 8.55 19.00 8.55 10(7) 

12 ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล Ph.D. (Landscape Architecture), 
University of Illinois, 
U.S.A., 2017 

MLA (Landscape Architecture), 
University of Georgia, 
U.S.A., 2013 

BLA (Landscape Architecture), 
University of Illinois,  
U.S.A., 2011 

23.34 - 23.34 3 7(7) 

13 อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา Ph.D. (Life and Food Sciences), 
Niigata University, Japan, 
2019 

ปร.ด. (พืชสวน), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

3.89 1.43 6.75 6.75 4(4) 

14 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

วท.ม. (โรคพืช), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2533 

วท.บ. (โรคพืช), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

16.00 4.00 16.00 4.00 24(12) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
15 ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี ปร.ด. (พืชไร่),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
วท.ม. (ชีววิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
วท.บ. (ชีววิทยา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

16.00 15.00 22.92 17.56 32(22) 

16 อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

วท.บ. (ปฐพีศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548 

23.20 0.91 23.20 0.91 5(5) 

17 รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ Ph.D. (Bioresource Engineering), 
Oregon State University, 
U.S.A., 2002 

M.S. (Bioresource Engineering), 
Oregon State University, 
U.S.A., 1996 

วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532 

9.00 3.00 9.00 3.00 62(7) 

18 ผศ.ดร.ศิลา กิตติวัชนะ Ph.D. (Chemistry),  
University of Bristol, U.K., 
2010 

วท.ม. (เคมี),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

วท.บ. (เคมี),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

12.87 4.50 12.87 4.50 36(21) 

19 ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว  Ph.D. (Pharmaceutical Science), 
Chiba University, Japan, 
2000 

ภ.ม. (เภสัชเวท),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2537 

ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 
 
 

17.00 8.40 17.00 8.40 91(16) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
20 ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

- - - - 62(18) 

21 ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ วท.ด. (พืชสวน), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2555 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
(เกียรตินิยม อันดับสอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2548 

- - - - 17(17) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารย์ลำดับที่ 1-21 คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  3. อาจารย์ลำดับที่ 1-13 คือ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
  4. อาจารย์ลำดับที่ 14-19 คอื อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
  5. อาจารย์ลำดับที่ 20-21 คอื อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ) 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
 

- ไม่มี - 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 

4.1 ผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
- ไม่มี - 
 

4.2 ช่วงเวลา  
- ไม่มี - 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
- ไม่มี - 

 

5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 

นักศึกษาทุกคนต้องทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับสาขาวิชาพืชสวนที่เป็นประเด็นน่าสนใจและเกิด
ประโยชน์ เป็นงานวิจัยที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 คน หัวข้อ/โครงร่างวิจัยเพื่อเป็นปริญญานิพนธ์ต้องได้รับ
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การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มีการกำหนดขั้นตอน วางแผนการวิจัยอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และกำหนดระยะเวลาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตามรายละเอียดของหลักสูตร ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสาร
เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และส่งปริญญา
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรด้วย 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

นักศึกษาสามารถดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม และรายงานผลวิจัยที่เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีทางด้านพืชสวนได้อย่างมีมาตรฐานและมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจ ัยไปสื ่อสารเผยแพร่ในรูปแบบการนำเสนอในที่
ประชุมสัมมนาและ/หรือบทความทางวิชาการให้ผู้สนใจ นักวิจัย และชุมชนเกษตรได้ทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

 

5.3 ช่วงเวลา 
 

 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 1 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ชัน้ปีที่ 2 
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 1 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ชัน้ปีที่ 2 
 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 

 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวน   36  หน่วยกิต 
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวน 12  หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 
 

 นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรู้ และความสนใจของตนเองในปัญหาต่าง  ๆ ทางด้านพืชสวน 
สำหรับผู ้ท ี ่ม ีความสนใจเฉพาะงานด้านสรีรว ิทยา การปรับปรุงพันธุ ์  ว ิทยาการหลังการเก็บเก ี ่ยว 
เทคโนโลยีชีวภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผล และความสัมพันธ์ระหว่างพืชสวน ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม  
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ  รวมทั้งปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย วางแผนการวิจัย
และการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ผลการวิจัย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตร
สมัยใหม่ และนำเสนอหัวข้อ/โครงร่างงานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจ ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพืชสวนจะพิจารณาหัวข้อ/โครงร่าง
งานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ เกี่ยวกับความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ความเหมาะสม ความทันสมัย 
และความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการตามมาตรฐานระดับปริญญาโทของหัวข้อ/โครงร่างงานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์
แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตรต์่อไป 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. ความรูแ้ละทักษะการวิจัยด้านพืชสวนที่ทันสมัย
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถค้นคว้า 
ฝึกฝนตน มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้
เพื่อพัฒนางานที่เป็นประโยชนแ์ก่สังคมโดย
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  

- กระบวนการเรียนการสอนทีป่ลูกฝังใหม้ีจิตสำนึก
ต่อความซื่อสัตย์กับการทำงานวิจัยของตนเอง และ
รู้จักให้เกียรติในการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการ
อ้างอิง 
- ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเองโดยการสืบค้นงานวิจัยและความรู้ที่ทันสมัย
ในสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การศึกษาดูงานในพื้นที่การผลิตพืชสวนตาม
สภาพจริงและการร่วมงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น 
เช่น มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ บริษัทเอกชน ทำให้
เห็นปัญหา กระตุ้นให้มีการวิจัยสำหรับแก้ปญัหา
ให้กับเกษตรกรและเกิดประโยชน์แก่สังคม มี
จิตสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากรของประเทศให้มี
ความยั่งยนืและเกิดประโยชน์สูงสุด 
- การสอบประมวลความรู้หลงัจากลงทะเบียนเรียน
ครบตามหลักสูตรแล้ว ทำให้สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ทางวิชาการได ้
- จัดหาเครื่องมือ สถานที ่และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการวิจัยต้ังแต่ในห้องปฏิบัติการ แปลง
ทดลอง สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และแปลง
เกษตรกรตัวอย่าง ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้
ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ 

2. ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น - กระบวนวิชามีการเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ในด้าน
ความมีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
โดยการมอบหมายงานกลุ่ม การแลกเปลี่ยนและ
ความคิดเห็นในเชิงวิชาการระหว่างนักศึกษา 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรในแง่การบริการวิชาการ 
ได้แก่ การฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
การเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย การจัดการ
ประชุม/อบรม การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ช่วย
ฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถทำงาน
ได้จริงและทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- บรรยาย 
- การปฏิบัติงานวิจัย 
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
กิจกรรมบริการวิชาการ และ
กิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม 

- พฤติกรรมการทำงานและการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย 
- การเข้าร่วมกจิกรรมที่ทำ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
- ผลงานวิทยานิพนธ์ 
- บทความวิชาการ 

PLO 2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎใีนเนื้อหาพืชสวน 
สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้าง 

- บรรยาย 
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
- การปฏิบัติงานวิจัย 

- สอบในรายวิชา 
- ผลงานที่มอบหมาย 
- การสอบประมวลความรู ้
- การสอบปรญิญานิพนธ์ 

PLO 3 สามารถค้นคว้า วางแผน 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือในการดำเนินงาน ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ประเด็น และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

- บรรยาย 
- การปฏิบัติงานวิจัย 
- การเผยแพร่งานวิจัย 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
และการประชุมวิชาการ 

- โครงร่างงานวิจัย 
- วิทยานิพนธ์ 
- บทความวิชาการ 

PLO 4 สามารถประยุกต์และ
บูรณาการความรู้เพ่ือการพัฒนา
งานทางด้านพืชสวน 

- บรรยาย 
- การปฏิบัติงานวิจัย 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
การประชุมวิชาการ และ
การศึกษาดูงานทางด้านพืชสวน 

- การสอบประมวลความรู ้
- การสอบปรญิญานิพนธ์ 

PLO 5 มีมนษุยสัมพันธ์ สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

- บรรยาย  
- มอบหมายงานกลุ่ม การวิพากษ์
และการนำเสนอ ในรายวิชา 
- การปฏิบัติงานวิจัยที่ต้อง
ประสานงานและ/หรือทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 
- การจัดกิจกรรมในและนอก
หลักสูตรที่มีการประสานงาน
และ/หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น 

- พฤติกรรมการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในชั้นเรียนและการทำงาน
วิจัย 
- การสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
- การสอบประมวลความรู ้
- การสอบปรญิญานิพนธ์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 
 

PLO 1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
PLO 2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาพืชสวน สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้าง 
PLO 3 สามารถค้นคว้า วางแผน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในการดำเนินงาน ใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
PLO 4 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนางานทางด้านพืชสวน 
PLO 5 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา 
(Curriculum mapping) 

 

กระบวนวิชา PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

กระบวนวิชาบังคับ 
359791 สัมมนา 1  

Seminar 1 
     

กระบวนวิชาเลือก 
359701  การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางด้าน

การเกษตร 
Use of Plant Growth Regulators in Agriculture 

     

359702   การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อของพืชในการเกษตร 
Plant Tissue Culture in Agriculture 

     

359704  เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 
Cytogenetics in Agriculture 

     

359705  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
Postharvest Physiology of Horticultural Crops 

     

359706  ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน 
Mineral Nutrition in Horticultural Crop 
Production 

     

359707  ไมโครเทคนิคในพชืสวน 
Plant Microtechnique in Horticulture 

     

359708  การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 
Breeding and Advanced Horticultural Crop 
Improvement 
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กระบวนวิชา PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

359709  การจัดจำแนกพืชสวน 
Systematics of Horticultural Crops 

     

359711  สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว 
Physiology of Flower Bulbs 

     

359713  สรีรวิทยาไม้ดอก 
Physiology of Flower Crops 

     

359715  กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 
Advanced Orchidology 

     

359716  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม ้
Advanced Postharvest Physiology of Flower 
Crops 

     

359722  การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก 
Vegetable Crop Improvement 

     

359723  สรีรวิทยาของพืชผัก 
Physiology of Vegetable Crops 

     

359725  การปรับปรุงพันธุ์พืชผักให้ต้านทานต่อสภาพ
ความเครียด 
Vegetable Crop Improvement for Resistance to 
Stresses 

     

359731  ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับพืชสวน 
Environmental Issues and Horticulture 

     

359732  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวนและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิต ิ
Horticultural Research Methodology and 
Statistical Data Analysis 

     

359753  สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกจิ 
Physiology of Economic Fruit Crops 

     

359761  การชักนำพฤกษเคมีในพืชสวน 
Phytochemical Elicitation in Horticultural Crops 

     

359762  สารอินทรีย์ระเหยได้ทางการเกษตร 
Volatile Organic Compounds in Agriculture 

     

359871  หัวขอ้เลือกสรรทางพืชสวน 1 
Selected Topics in Horticulture 1 

     

359872  หัวขอ้เลือกสรรทางพืชสวน 2 
Selected Topics in Horticulture 2 
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กระบวนวิชา PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

359873  หัวขอ้เลือกสรรทางพืชสวน 3 
Selected Topics in Horticulture 3 

     

ปริญญานิพนธ ์
359797  วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master's Thesis 
     

359799  วิทยานิพนธป์ริญญาโท 
Master's Thesis 
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คำอธบิายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับบณัฑิตศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1)  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
(1.2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
(1.3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ 
(1.4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

2. ความรู ้
(2.1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
(2.2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

สร้างสรรค ์
(3.3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
(5.3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ

อย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
(1.1) มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ✓  ✓   
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

✓     

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ     ✓ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์     ✓ 
2. ด้านความรู ้      
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาทีศ่ึกษา  ✓ ✓ ✓  
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา   ✓ ✓  
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็น 
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

 ✓ ✓ ✓  

(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ✓ ✓  
3. ด้านทักษะทางปัญญา      
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ   ✓ ✓  
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ✓ ✓ ✓  
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   ✓ ✓  
4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ✓ 
(4.2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 
5. ด้านทักษะในการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ      
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

 ✓ ✓ ✓  

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกีย่วข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

  ✓ ✓  

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปูแบบของสื่อการนำเสนออย่าง
เหมาะสม 

  ✓  ✓ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
 

 ใช้ระบบอักษรแสดงผลการศึกษาและค่าลำดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวน
วิชา  โดยแบ่งการกำหนดอักษรแสดงผลการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลำดับขั้น (Grade) ที่มีค่าลำดับขั้น 
อักษรผลการศึกษา (Result) ที่ไม่มีค่าลำดับขั้น และอักษรสถานะการศึกษา (Status) ที่ยังไม่มีการประเมินผล
หรือไม่มีการประเมินผล 
  1.1 อักษรลำดับขั้น ให้กำหนดดังนี้ 
   อักษรลำดับขั้น ความหมาย    ค่าลำดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (Excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
    B ดี  (Good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
    C พอใช ้ (Fair)  2.00 

   D+ อ่อน (Poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
    F ตก (Failed)  0.00 
 1.2 อักษรผลการศึกษาที่ไม่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนดดังนี้ 
  อักษรผลการศึกษา ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษา ที่ยังไม่มีการประเมินผล หรือ ไม่มีการประเมินผล ให้กำหนดดังนี้ 
  อักษรสถานะ ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์  (Incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (Visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (Withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์    
    ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ  (Thesis in Progress) 

 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชสวน นักศึกษาจะต้องไดอ้ักษรลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรืออักษร
ผลการศึกษา S มิฉะนั้นจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซ้ำอีก 
  กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรผลการศึกษา S หรือ U ได้แก่ 359791 
สัมมนา 1, 359797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท และ 359799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า 25% ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
1. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ทำงานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการสอบปริญญานิพนธ ์

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  

  - ประเมินจากความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
  - ประเมนิจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
1.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination)  
4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการ

ทำวิทยานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได ้
5.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็น
ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ .ศ. 2550 

 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00  และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู ้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอ 

ผลการทำวิทยานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได ้
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับ
เต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้ วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่
 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) กำหนดให้มีอาจารย์พี ่เลี ้ยง (Mentor) เพื ่อให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานและให้คำปรึกษาในการทำวิจัย 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้แก่อาจารย์ใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

(4) สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีงานวิจัยและผลงานวิชาการตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
 

     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และเสริมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยการ

สนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดประเมินผลทั้งที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นผู้จัดเพ่ือเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ  
(1) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาความรู้และคณุธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการตรงสายสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน  
 

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

• อาจารย์ประจำหลักสูตร  
มีคุณวุฒขิั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และ 
ผู ้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 มาประกอบการพิจารณา 

 

2. บัณฑิต 
 

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

• การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือ
แรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์  ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับ
เต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

3. นักศึกษา  
 

• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ดำเนินงาน 

• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน 

 

4. อาจารย์  
 

• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหาร
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 

 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 

• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
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• มีการกำหนดอาจารย์ผู ้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู ้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และ
การจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

• มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือกำกับ ติดตามในการทำ
ปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

• มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคำแนะนำ                          
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

N/A N/A N/A N/A N/A 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 11 11 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ขอ้ที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) (ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี) 7 8 9 9 9 
 

เกณฑ์ประเมนิ: หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดงันี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ

บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี 
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรงุหลักสูตร 
 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แตล่ะท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนกัศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยทุธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทกุรายวิชา 
 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 

3. การประเมนิผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ีตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
การเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อระบุปัญหา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวน
วิชาและหลักสูตรต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. คำอธบิายลกัษณะกระบวนวิชา  
 

ก.พส. 701 (359701) การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางด้านการเกษตร  3(2-3-4) 
(Use of Plant Growth Regulators in Agriculture) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
ความเป็นมา และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต เทคนิคทางชีวโมเลกุลกับสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกับการขยายพันธุ์พืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชกับการออกดอกของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตกับการเจริญเติบโตของผล สารควบคุมการเจริญเติบโต
กับการสุกแก่ และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตกับการเกษตรในด้านอื่น ๆ 

History, type of plant growth regulators, bio-molecular technique for plant growth 
regulator study, plant growth regulators and plant propagation, flowering of plant, fruit growth 
and development, maturation, ripening and postharvest management, plant growth regulator 
and climate change, using plant growth regulator in other aspects 
 

ก.พส. 702 (359702)  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร    3(2-3-4)   
 (Plant Tissue Culture in Agriculture) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 เป็นการศึกษาหลักและเทคนิคในการเลี ้ยงส่วนของพืชและต้นพืชในสภาพปลอดเชื ้อเพื ่อใช้ใน  
การขยายพันธ์ุ การปรับปรุงพันธุ์ การขจัดโรค และการรักษาลักษณะทางพันธุกรรม 
 Principles and techniques of plant in vitro culture, the use of tissue culture in plant 
micropropagation, crop improvement programs, disease eradication and germplasm 
conservation 
 

ก.พส. 704 (359704)    เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร   3(2-3-4)
 (Cytogenetics in Agriculture)  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่ม ี
  ส่วนประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การสร้างเซลล์สืบพันธุ ์ของพืช 
โครงสร้างและพฤติกรรมของโครโมโซมในพืชสำคัญทางการเกษตร การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืช
และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และเทคนิคในการศึกษาโครโมโซมของพืช 

Cell structure, mitosis and meiosis, gamete formation, structure and behavior of 
chromosomes with emphasis on important agricultural crops, technology for plant mutation 
and uses in agriculture, techniques in plant chromosomal study 
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ก.พส. 705 (359705)   สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  3(2-3-4)
 (Postharvest Physiology of Horticultural Crops) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 โครงสร้าง การเจริญเติบโตของผักและผลไม้ ส่วนประกอบทางเคมี การหายใจ เอทิลีน การสุกของ
ผลไม้ การเสื่อมสภาพ การสูญเสียน้ำ ลักษณะที่ผิดปกติทางสรีรวิทยา และโรคหลังเก็บเกี่ยว 
 Structure, growth of vegetable and fruit, chemical compositions, respiration, ethylene, 
ripening of fruits, senescence, water loss, physiological disorders and postharvest diseases 
 

ก.พส. 706 (359706) ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน    3(3-0-6) 
 (Mineral Nutrition in Horticultural Crop Production) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
  คำจัดความ ประวัติความเป็นมา การจัดจำแนก กายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบท่อลำเลียง
กระบวนการดูดซับและลำเลียงธาตุอาหารพืช การลำเลียงธาตุอาหารทางใบ บทบาทหน้าที่ของธาตุอาหารในเม
แทบอลิซึมของพืช  ความสัมพันธ์ของดินและพืช บทบาทธาตุอาหารต่อคุณภาพและผลผลิตทางพืชสวน การขาด
ธาตุอาหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Definition,  history, classification, cell and tissue anatomy in vascular system, uptake 
and translocation of plant nutrition, translocation in leaf, role of plant nutrition in plant 
metabolism, soil and plant relationship, role of plant nutrition on quality and yield of 
horticultural crops, nutrient deficiency and concerning researches 
 

ก.พส. 707 (359707)  ไมโครเทคนิคในพชืสวน     3(1-6-2) 
 (Plant Microtechnique in Horticulture) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและการพัฒนาของส่วนต่าง  ๆ ในขั้นตอน
การเจริญเติบโตของพืชสวน และเทคนิคในการเตรียมสไลด์ถาวรของส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อการศึกษาและวิจัย
ใต้กล้องจุลทรรศน์ 
 Morphological and anatomical studies of plant organs revealing developmental stages 
of growth of horticultural crops, and the techniques of permanent slide preparations for 
microscopic studies and research 
 

ก.พส. 708 (359708)   การผสมพันธุ์และการปรับปรงุพันธุ์พืชสวนขัน้สูง    3(3-0-6) 
 (Breeding and Advanced Horticultural Crop Improvement) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ว.ชว. 231 (202231) และ ว.ชท. 315 (211315) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 แนวความคิดและความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน โดยเน้นการใช้ความรู้ด้านการผสมพันธุ์พืช 
เทคนิคพันธุวิศวกรรม ตลอดถึงการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
 Concepts and importance of horticultural crop improvement emphasizing the 
application of knowledge in conventional breeding, and the study of genetic engineering 
techniques as well as their current applications and future prospects  
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ก.พส. 709 (359709)  การจัดจำแนกพืชสวน 4(3-3-6)
 (Systematics of Horticultural Crops)     
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 อนุกรมวิธานและการเก็บรักษาพันธุ์พืชสวน สัณฐานวิทยาและคำศัพท์ที่จำเป็นในการจำแนกพืชสวน 
สูตรดอกและผังดอก การใช้รูปวิธานในการจำแนกพืชสวน การบรรยายลักษณะของพืชสวน และลักษณะ
ประจำวงศ์ของพืชสวน โดยเน้นวงศ์ของพืชผักและไม้ผลเศรษฐกิจ 
 Plant systematics; germplasm; morphology and vocabulary which are important to 
systematics of horticultural crops; floral formula and diagram; using key for horticultural 
classification; horticultural plant description; characteristics of horticultural crops in each 
family, emphasize on economic fruits and vegetables 
 

ก.พส. 711 (359711)   สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว  3(3-0-6) 
 (Physiology of Flower Bulbs)       
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

ถิ่นกำเนิดและการค้าไม้ดอกประเภทหัว สัณฐานวิทยาและการจัดจำแนกไม้ดอกประเภทหัว วงจรชีวิต 
การพักตัว และการงอกของหัว การขยายพันธุ์ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และสรีรวิทยาของไม้ดอกประเภท
หัวบางชนิด 

Origin and trade of flower bulbs, morphology and classification of flower bulbs, growth 
cycle, dormancy and sprouting, propagation, postharvest handling and physiology of some flower 
bulbs 
 

ก.พส. 713 (359713)  สรีรวิทยาของไม้ดอก                                 3(3-0-6) 
 (Physiology of Flower Crops) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

การค้าไม้ดอก ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ขบวนการสร้างดอกและ
การบังคับการออกดอก สรีรวิทยาไม้ดอกในระดับชีวโมเลกุล การสร้างสีและกลิ่นของไม้ดอก สรีรวิทยาไม้ดอก
บางชนิด และบทบาทของธาตุอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาไม้ดอก 

Trading of flowers, factors affecting physiological changes and molecular mechanism of 
flower, flowering process and forcing, molecular physiology of flower, flower scent and 
coloration, role of plant nutrition on flower physiological change and molecular mechanism, 
physiology of some flowers 
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ก.พส. 715 (359715)  กล้วยไม้วิทยาขั้นสงู  3(3-0-6)
 (Advanced Orchidology)     
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ก.พส. 405 (359405) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

การศึกษาลักษณะของกล้วยไม้ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้แบบต่าง ๆ 
เช่น การผสมพันธุ์ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การทำปรับปรุงพันธุ์โดยใช้จีโนม การใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
วิธีการประเมินลูกผสม การตัดสินกล้วยไม้ตามหลักสากล ปัจจัยทางด้านสรีรวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของกล้วยไม้ 
 Specific characteristics of orchid in orchid improvement, methods of orchid improvement i.e. 
hybridization, mutation breeding, genome breeding, molecular marker as well as hybrid evaluation 
methods, orchid judging standard, effects of physiological factors on growth and development of 
orchids 
 

ก.พส. 716  (359716)  สรรีวิทยาหลังเกบ็เกี่ยวขัน้สูงของดอกไม้   3(3-0-6) 
  (Advanced Postharvest Physiology of Flower Crops)  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 โครงสร้างของดอกไม้ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้ การสูญเสียน้ำของ
ดอกไม้ การหายใจของดอกไม้ ชีววิทยาการเสื่อมสภาพของดอกไม้  เอทิลีนและการเสื่อมสภาพของดอกไม้ 
วิธีการที่ยืดอายุการปักแจกันและรักษาคุณภาพของดอกไม้ การดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือยืดอายุของดอกไม้ และ
โรคหลังเก็บเกี่ยวและการจัดการของดอกไม้ 
 Study of flower structure, factors affecting the postharvest life of flower, water loss of flower, 
respiration of flower, biology of flower senescence, ethylene and flower senescence, treatments 
for improving the longevity and quality of flower, transgenic strategies for extending life of flower 
and postharvest disease and management of flower 
 

ก.พส. 722 (359722)   การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก                         3(3-0-6)
 (Vegetable Crop Improvement) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 พื้นฐานพันธุกรรม วิธีการผสมพันธุ์พืชผักทั้งที่ผสมตัวเองและผสมข้าม วิธีการผสมพันธุ์เพื่อต้านทานต่อ
โรค แมลง ความแห้งแล้ง และที่น้ำขัง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากโพลีพลอยดี เพื่อการผสมพันธุ์
พืชผัก การผสมพันธ์ุข้าม และผสมเพื่อการกลายพันธ์ุ ตลอดจนการรักษาสายพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้ว 
 Genetic basis, methods of breeding of both self- and cross-pollinated vegetables, 
methods of breeding for insect, disease, waterlogged and drought resistance; polyploidy in 
vegetable breeding, interspecific hybridization, mutation breeding and maintenance of 
improved varieties 
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ก.พส. 723 (359723)  สรีรวิทยาของพืชผัก 3(3-0-6) 
 (Physiology of Vegetable Crops)  
 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.พส. 311 (359311) หรือ ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

 กายวิภาค โครงสร้าง และสรีรวิทยาของพืช ผลของปัจจัยภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
เจริญเติบโต และการปรับตัวในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและระยะการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ของ
พืชผัก  

Anatomy, structure, and physiology of plant; effects of internal and environmental 
factors on growth and development, and acclimation/ acclimatization during vegetative phase 
and reproductive phase of vegetable crops 

 

ก.พส. 725 (359725)     การปรับปรุงพันธุ์พืชผักให้ต้านทานต่อสภาพความเครียด      3(3-0-6) 
             (Vegetable Crop Improvement for Resistance to Stresses) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
  ความสำคัญของพันธุ์ต้านทานและวิธีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อความต้านทาน พันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน แหล่งความต้านทาน การประเมินความต้านทานและความทนทาน วิธีการปรับปรุง
พันธุ์ให้ต้านทานศัตรูพืช การตอบสนองของพืชต่อสภาพความเครียดจากจากสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์พืช
และเสถียรภาพของพันธุ์ การจัดการพันธุ์ต้านทาน/ทนทาน 
 Importance of resistant variety and methods of breeding for resistance, plant breeding and 
genetic for resistance, source of resistance, assessment of resistance and tolerance, breeding 
methods, responses of plant to environmental stress, plant breeding and stability variety, selection 
for yield and environment, management of resistance and tolerance varieties 
 

ก.พส. 731 (359731)    ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับพืชสวน                                3(3-0-6) 
    (Environmental Issues and Horticulture)         
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ไม่มี 
 พืชสวนกับสิ่งแวดล้อม คุณภาพดิน น้ำ และการจัดการพืชสวน โลกาภิวัฒน์ของพืชสวนและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม พืชสวนกับภูมินิเวศ พืชสวนกับสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง นวัตกรรมในการจัดการพืชสวนและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทของพืชสวนในการชะลอและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
 Horticulture and environment, soil and water quality and horticultural management, 
horticultural globalization and its effects on environment, horticulture and landscape ecology, 
horticulture and urban environment, innovation in horticulture and environmental 
management, roles of horticulture in mitigation and adaptation to climate change 
 

ก.พส. 732 (359732)   ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ      3(3-0-6) 
    (Horticultural Research Methodology and Statistical Data Analysis) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ความสำคัญของการวิจัยต่อการเกษตร จรรยาบรรณของนักวิจัย การพัฒนาหัวข้อวิจัยทางพืชสวน 
การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐานของการวิจัย การสำรวจและการวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย
ทางพืชสวน การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการรายงานผลการวิจัย 
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 Importance of researches for agriculture, researchers' ethics, horticultural research 
topic development, literature review, hypothesis setting, survey and experimental design for 
horticultural research, statistical data analysis and interpretation, and research reporting 
 

ก.พส. 753 (359753)   สรีรวิทยาของไมผ้ลเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
(Physiology of Economic Fruit Crops) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
 การกระจายตัวและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนิสัยการเจริญเติบโตต่อสรีรวิทยา กายวิภาค

ศาสตร์ และสัณฐานวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ (ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วง และอื่น ๆ) การออกดอกและการพัฒนา
ของผล การปฏิบัติทางเขตกรรมในสวนไม้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไม้ผลยืนต้น สรีรวิทยาการ
ผลิตไม้ผลในฤดูและนอกฤดูให้เหมาะสมกับสภาพของท้องที่โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของผลไม้ที่ตลาด
ต้องการ ตลอดจนการอภิปรายปัญหาใหม่ ๆ ทางวิชาการ 
 Distribution and environmental factors in relation to plant growth habits and 
physiological, anatomical, and morphological aspects on economic fruit plants (longan, litchi, 
citrus, mango, etc.), flowering and fruit development, cultural practices affect on physiological 
change of fruit crops, physiology of on-season and off-season fruit crops for the suit local 
growing conditions; consideration of fruit quality and market demand; discussions on recent 
academic problem 
 

ก.พส. 761 (359761)    การชักนำพฤกษเคมีในพืชสวน            3(3-0-6) 
    (Phytochemical Elicitation in Horticultural Crops) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ก.พส. 311 (359311) หรือ ว.ชท. 315 (211315) หรือตามความเห็นของภาควิชา 
 พฤกษเคมี กระบวนการสังเคราะห์ ชนิดของการชักนำ วิธีการชักนำและผลของการชักนำต่อเมแทบอลิ
ซึมพืช การผลิตในทางอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์สารพฤกษเคมีทางอาหารและการเกษตร 
 Phytochemistry, biosynthesis, types of elicitation, methods of elicitations and effect of 
elicitation on plant metabolisms, industrial production and utilisation of phytochemicals in 
food and agricultural applications 
 

ก.พส. 762 (359762)    สารอินทรีย์ระเหยได้ทางการเกษตร    3(3-0-6) 
                                (Volatile Organic Compounds in Agriculture) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นของภาควิชา 
 ความรูเ้บื้องต้นของสารอินทรีย์ระเหยได้จากสิ่งมีชีวิต ความต้องการสำหรับสารอินทรียร์ะเหยได้
ทางการเกษตร กระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ ชนิด การวิเคราะห์ทางเคมี ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และ
ข้อจำกัดในการเกษตร 

Basic knowledge of volatile organic compounds from living organism, volatile organic 
compounds in agriculture, biosynthesis, types, chemical analyses, examples of applications 
and limitations in agriculture 
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ก.พส. 791 (359791)  สัมมนา 1               1(1-0-2) 
 (Seminar 1) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ไม่ม ี
 เป็นการเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยในที่ประชุมของนักศึกษา 
 Seminar on research problems, including presentation and discussion, by students 
 

ก.พส. 797 (359797)    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท          36 หน่วยกิต 
 (Master's Thesis) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงร่าง 
 

ก.พส. 799 (359799)    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท          12 หน่วยกิต 
 (Master's Thesis) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงร่าง 
 

ก.พส. 871 (359871)    หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1 1(1-0-2) 
 (Selected Topics in Horticulture 1) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบจากภาควิชา 

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

 

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

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

 

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

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับงานทางด้านพืชสวน 
Lectures on current and specific topics of interest related to horticulture 
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2. คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
 

1. ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (H-Index 7) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Seedapalee, T., C. Inkham, S. Ruamrungsri., S. Jogloy and P. Hongpakdee. 2021. Physiological 

responses of sun choke’s seedlings under different wavelength LED lighting. Scientia 
Horticulturae 282, doi: 10.1016/j.scienta.2021.110029.  

2. Ruamrungsri, S., T. Sirisawad, K. Panjama, N. Potapohn and C. Inkham. 2020. Effects of short day 
cycles on flowering time and C:N ratio of Vanda. The Horticulture Journal 90(1): 108-113. 

3. Asoko, N., Ruamrungsri, S., Yoosumran, V. and Saetiew, K. 2020. Improvement of 
Dendranthemum grandiflora cv. Canter with colchicine in vitro. International journal of 
Agricultural Technology 16(2): 237-246.  

4. Suangto, S., S. Ruamrungsri and P. Hongpakdee. 2020. Summer condition promoted 
growth, development and carbohydrate content in sacred lotus (Nelumbo nucifera 
Gaertn.). Acta Horticulturae 1298: 427-434. 

5. Inkham, C., P. Hongpakdee, I. Kajornrungsilp, C. Thanamatee and S. Ruamrungsri. 2020. 
Root-zone cooling by cold energy from LNG regasification process for quality 
improvement of flower and bulb of Hippeastrum. Horticulture, Environment, and 
Biotechnology 61: 643–650. 

6. Hongpakdee, P., C. Samranyat and S. Ruamrungsri. 2019. Propagation of sacred lotus 
(Nelumbo nucifera Gaertn.) by stolon cutting with active bud and different nodes 
number. Acta Horticulturae 1263: 233-240.   

7. Panjama, K., E. Suzuki, M. Otani, M. Nakano, N. Ohtake, T. Ohyama, W. Bundithya, K. Sueyoshi 
and S. Ruamrungsri. 2019. Isolation and functional analysis of FLOWERING LOCUS T 
orthologous gene from Vanda hybrid. Journal of plant biochemistry and biotechnology 
28(4): 374-381.  

8. Panjama, K., N. Ohtake, T. Sato, T. Ohyama, K. Sueyoshi, C. Inkham and S. Ruamrungsri. 
2019. Diural fertilizer application affects nitrogen uptake in Vanda via roots and 
leaves. Acta Horticulturae 1255: 107- 112.  

9. Inkham, C., P. Piriyapongpitak and S. Ruamrungsri. 2018. Storage and growth temperatures 
affect growth, flower quality, and bulb quality of Hippeastrum. Horticulture, 
Environment, and Biotechnology 60: 357–362. 

10.  Panjama, K., T. Ohyama, N. Ohtake, T. Sato, N. Potapohn, K. Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 
2018. Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid using 
15N tracers. Horticulture, Environment, and Biotechnology 59: 805-813.  
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11.  Anuwong, C., T. Ohyama, K. Sueyoshi, N. Ohtake, T. Sato and S. Ruamrungsri. 2017. Uptake and 
translocation of nitrogen in patumma (Curcuma alismatifolia) from foliar spray or root 
application. Journal of plant nutrition 40(8): 1204-1212.  

12. Ruamrungsri, S. and C. Inkham. 2017. Effect of calcium nitrate addition on growth and 
bulb quality of Hippeastrum. Acta Horticultuae 1167: 375-380.  

13. Ruamrungsri, S. and C. Inkham. 2017. Effects of difference plant spacing and fertilizer 
rates on growth and rhizome yields of Curcuma alismatifolia. Acta Horticulturae 
1171: 53-57.  

14. Hongpakdee, P. and S. Ruamrungsri. 2017. Enhanced flowering of sacred lotus (Netumbo 
nucifer Garten.) by extended photoperiods with supplemental lighting techniques. 
Acta Horticulturae 1171: 47-52.  

15. Hongpakdee, P. and S. Ruamrungsri. 2017. Coconut coir dust ratio affecting growth and 
flowering of potted petunia hybrids. Acta Horticulturae 1167: 369-374.  

ระดับชาต ิ
16. กมลชนก เลิศไพรวัน กนกวรรณ ปัญจะมา ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2563. ผลของ

วิธีการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา. วารสารเกษตร 36(1): 103-112. 
17. ทีปกร รื่นเริงใจ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2563. ผลของอัตราและความถี่ในการใหปุ้๋ย

ทางใบต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แวนดาพันธุ์แพ็ทดีไลท์. วารสารเกษตร 36(1): 93-101. 
18.  กนกวรรณ ปญัจะมา ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ โสระยา ร่วมรังษ.ี 2561. ผลของระดับไนโตรเจนต่อการ

เติบโตและปริมาณของธาตุอาหารในกล้วยไม้แวนดาลูกผสม. วารสารเกษตร 34(1): 1-10.  
19. ถกลวรรณ ศิรสิวัสดิ ์และ โสระยา ร่วมรังษี. 2561. การพฒันาตาดอกของแวนดามนุวดีในรอบปี. วารสาร

เกษตร 34(3): 341-351.   
20. นาวินี สังฆมาตร นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษี และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการบรรจุ

ต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอกพันธุ์บ้านไร่เรด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
48(3 พิเศษ): 327-330.  

21. นิมมิตา สะอาดโอษฐ์ นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษี และ พมิพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธี
บรรจุต่ออายุการปักแจกันและคุรภาพของดอกปทุมมาตัดดอกพันธุ์ลานนาสโนว์. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 48(3 พเิศษ):  331-334. 

 

2 . ผลงานอื่น ๆ 

บทความ 
22. โสระยา ร่วมรังษี กนกวรรณ ปัญจะมา และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. ผลกระทบของ Covid-19 ต่อ 

   อุตสาหกรรมไม้ดอก. วารสารเคหการเกษตร 44(7): 163-166. 
23. โสระยา ร่วมรังษี กนกวรรณ ปัญจะมา และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. การบังคับการออกดอกนอกฤดู

ของปทุมมา. วารสารเคหการเกษตร 44(10): 77-80. 
24. โสระยา ร่วมรังษี ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ กนกวรรณ ปัญจะมา อิสรรัชช์ ขจรรุง่ศิลป์ ศุภชัย อริยะพงศ์พันธุ์  
  กิตติวัฒน์ รอดสน และ โชคชัย ธนเมธี. 2563. ทิวลิปไฮโดรโพนิกส์แห่งแรกในประเทศไทย @ ศูนย ์

เลิศพัฒนพฤกษ์. วารสารเคหการเกษตร 44(12): 146-149. 
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25. ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ อิสรรัชต์ ขจรรุ่งศิลป์ และ โสระยา ร่วมรงัษี. 2562. อนาคตดอกกระเจียวไทยในตลาด 
  อเมริกา และสอ่งงาน International Floriculture Expo 2016 เมืองไมอามี่ สหรฐัอเมริกา 

วารสารเคหการเกษตร 43(8): 194-198. 
26. ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2561. กับงานวิจัยพัฒนาพันธ์ุไม้ดอกเมืองร้อนของไทยสู่สากล  

   (ตอนจบ). วารสารเคหการเกษตร 42(1): 183-187. 
27. โสระยา ร่วมรังษี อิสร์รัชต์ ขจรรุ่งศิลป์ และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2560. ติดตามความก้าวหน้าพันธุ์พืชและ 

   นวัตกรรมในงาน International Trade Fair for Plants ประเทศเยอรมันนี วารสารเคหการเกษตร 
41(4): 183-187. 

28. ภาณุพล หงส์ภักดี ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และโสระยา ร่วมรังษี . 2560. ติดตามงานแสดงสินค้าไม้ดอกไม้ 
  ประดับหน้าบ้านแดนมังกรเซี่ยงไฮ้. วารสารเคหะการเกษตร 41(7): 191-193.  

29. ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2560. กับงานวิจัยพัฒนาพันธ์ุไม้ดอกเมืองร้อนของไทยสู่สากล  
  (ตอน 1). วารสารเคหการเกษตร 41(12): 185-187.  

 

2. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (H-Index 4) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Sumaythachotphong, N., W. Bundithya and N. Potapohn. 2020. Flower Color Inheritance of 

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. Thai Journal of Agricultural Science 53(4): 178-
191. 

2. Panjama, K., E. Suzuki, M. Otani, M. Nakano, N. Ohtake, T. Ohyama, W. Bundithya, K, 
Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 2019. Isolation and functional analysis of FLOWERING 
LOCUS T orthologous gene from Vanda hybrid. Journal of plant biochemistry and 
biotechnology 28(4): 374-381. 

3. Pintajam, P., W. Bundithya and N. Potapohn. 2018. Intraspecific and interspecific 
crossability of some Eulophia species. Maejo International Journal of Science and 
Technology 12(03): 241-250.  

ระดับชาต ิ
4. นิพนธ์ กิติดี วีณัน บัณฑิตย์ และ ณฐัา โพธาภรณ.์ 2564. การเพ่ิมจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้น

มังกรสีชมพูโดยใช้สารโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(1): 15-25. 
5. ณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ กรวรรณ ศรีงาม วณีัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2560. การวิเคราะห์

องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดอกกล้วยไม้ช้าง. วารสาร
เกษตร 33(3): 311-321.  
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3. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (H-Index 3) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Tiyayon, C., N. Jaroenwan and S. Thumdee.  2020. Effects of some plant growth 

regulators on 'Namdokmai Sithong' mango fruit maturation. Acta Horticulturae 1299: 
291-294. 

2. Thumdee, S., N. Chareonlertthanakit, P. Chuaoen and C. Tiyayon. 2020. Mutation 
breeding of butterfly pea. Acta Horticulturae 1282: 413-420.  

3. Yusuk, P., S. Thumdee, P. Poonlarp and D. Boonyakiat. 2018. Effect of season and 
harvesting time on quality of organic pak choi (Brassica rapa var. chinensis). Thai 
Journal of Agricultural Science 51: 18-31.  

ระดับชาต ิ
4. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชยัเจริญ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จุฑามาส คุ้มชัย พิมพ์ใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ 

นพพล จันทร์หอม บัญประชา ทองโชติ และแพรวระวี แสงมณี.  2562.  "ดี อร่อย" ผกัสดโครงการ
หลวง: แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด.  วารสารประชาคมวิจัย 24: 6-11.  

5. เพชรรัตน์ จาปัญญะ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี.  2561.  ผลของระยะปลูกต่อการเติบโต
และผลผลิตของผักฮาน.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49 (1 พิเศษ): 155-158.  

6. ชลธิชา ใจมาแก้ว ศิวาพร ธรรมดี และ จามจุรี โสตถิกุล.  2561. ผลของชนิดของแสงและน้ำตาลซูโครส
ต่อการสร้างเหง้าขิงในสภาพปลอดเช้ือ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49 (1 พิเศษ): 110-114.  

7. กมลดา สุภจันทร์ และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ความก้าวหน้าของการคัดเลือกพันธ์ุคะน้าฮ่องกงต้นเล็ก. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49 (1 พิเศษ): 60-64.  

8. นันทภรณ์ เตจะสร้อย เกวลิน คุณาศักดากุล ฉันทลักษณ ์ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี.  2561. ผลของ
อุณหภูมิต่ำในการชักนำการออกดอกของหอมหัวใหญ่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49 (1 พิเศษ) : 
29-32.  

9. เพชรดา อยู่สุข ศิวาพร ธรรมดี พิชญา พูลลาภ และ ดนัย บุณยเกียรติ.  2561. ผลของการลดอุณหภูมิ
แบบสุญญากาศต่อคุณภาพของผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง. วารสารเกษตร 
34(1): 11–20.  

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
10. Thumdee, S., B. Comekan and A. Manenoi. 2017.  Effects of cultivation sites and varieties 

on ascorbic acid contents in organic vegetables. pp. 304-307. In: Rahmann et al. 
Innovative Research for Organic 3.0 - Proceedings of the Science Track at the Organic 
World Congress, November 9-11, 2017 in Delhi, India.  

ขึ้นทะเบียนพนัธุพ์ืช 
11.   ศิวาพร ธรรมดี. 2563. ขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช: ชนิดพืช อัญชัน พันธ์ุ 'ซี เอ็ม ยู หนู' (หนังสือรับรองพันธุ์พืช

ขึ้นทะเบียน เลขที่ 1646/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563) 
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4. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ ์(H-Index 2) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Sumaythachotphong, D., W. Bundithya and N. Potapohn. 2020. Flower color inheritance of 

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.  Thai Journal of Agricultural Science 53(4): 178-
191.  

2. Sriwichai, T., T. Junmahasathien, P. Sookwong, N. Potapohn and S. Sommano. 2019. 
Evaluation of the optimum harvesting maturity of makhwaen fruit for the perfumery 
industry. Agriculture 9(78), doi:10.3390/agriculture9040078. 

3. Panjama, K., T. Ohyama, N. Ohtake, T. Sato, N. Potapohn, K. Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 
2018. Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid using 
15N tracers. Horticulture, Environment and Biotechnology 59: 805-813.  

4. Pintajam, P., W. Bundithaya and N. Potapohn. 2018. Intraspecific and interspecific 
crossability of some Eulophia species. Maejo International Journal of Science and 
Technology 12(3): 241-250.  

ระดับชาต ิ
5. นิพนธ์ กิติดี วีณัน บัณฑิตย์ และ ณฐัา โพธาภรณ์. 2564. การเพ่ิมจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินลิ้น 

มังกรสีชมพูโดยใช้สารโคลซซิินในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 37(1): 15-26. 
6. เอกรัตน์ วสุเพ็ญ ฉันทลักษณ ์ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2564. วงจรชีวิตและความสามารถในการผสม 

ข้ามของกล้วยไม้เหลืองแม่ปิง. วารสารเกษตร 37(1): 27-38. 
7. นิพนธ์ กิติด ีนุชรา กาบบัว พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณฐัา โพธาภรณ์. 2561. ผลของสารเคลือบผิวต่อ

คุณภาพของหัวพันธ์ุกล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1 พิเศษ): 273-276.  
8. นิพนธ์ กิติด ี โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2561. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา

หัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมงักรสีชมพูและนางอั้วสาคริก. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1 พเิศษ): 221-224.  

9. ณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ กรวรรณ ศรีงาม วีณัน บัณฑติย์ และ ณฐัา โพธาภรณ์. 2560. การวิเคราะห์
องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดอกกล้วยไม้ช้าง.วารสาร
เกษตร 33(3): 311-321.  
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5. อ.จามจุรี โสตถิกุล (H-Index 1) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับชาต ิ
1. ชลธิชา ใจมาแก้ว  ศิวาพร ธรรมดี และ จามจุรี โสตถิกุล. 2561. ผลของชนิดของแสงและน้ำตาลซูโครสต่อ

การสร้างเหง้าขิงในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 110–114.  
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
2. Sotthikul, C., C. Kaewpoowat and N. Saimoon. 2017. In vitro propagation of Habenaria 

hybrids. pp. 293-299. In: M. Beruto and E.A. Ozudogru (ed.). Proceeding of the 6th 
International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated 
Plants. Belgium.  

ระดับชาติ  
3. จามจุรี โสตถิกลุ และ ชลธิชา ใจมาแก้ว. 2561. ผลของชนิดอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการ

เจริญเติบโตของกล้วยหอมทองในสภาพปลอดเช้ือ. รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 
17 สู่ก้าวใหมพ่ืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 2561 หน้า 191-196. 

 

6. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (H-Index 6) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Kanchanomai, C., S. Ohashi, D. Naphrom, W. Nemoto, P. Maniwara and K. Nakano. 2020. 

Non-destructive analysis of Japanese table grape qualities by near-infrared 
spectroscopy (NIRS) technique. Horticulture, Environment, and Biotechnology 61: 
725–733.  

2. Kanchanomai, C., D. Naphrom, S. Ohashi and K. Nakano. 2019. Nondestructive determination 
of quality management in table grapes using near infrared spectroscopy (NIRS) 
technique. International Journal of Food Engineering 5: 63-67. 

ระดับชาต ิ
3. วีรภัทร ปั้นฉาย ดรุณี นาพรหม และ นพพร บุญปลอด. 2563. ผลของออกซินต่อการเกิดรากและอัตราการ

รอดของกิ่งชำมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) พันธุ์แบล็คเจนัว. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 2(3): 
15-23.  

4. ชิตาพร ผิวแดง และ ดรุณ ีนาพรหม. 2562. ผลของสารประกอบแคลเซยีมและสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชต่อคุณภาพผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80. วารสารเกษตร 35(2): 183-192.  

5. นุดี เจริญกิจ กรวรรณ ศรีงาม พิทยา สรวมศิริ และ ดรณุี นาพรหม. 2561. ผลของการควั่นกิ่ง ปุ๋ยทางใบ
และสารยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลินต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนพืชที่สัมพันธ์กับการออกดอกของ
ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยบนพื้นที่สูง. วารสารเกษตร 34(2): 167-178.  
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6. Charoenkit, N., P. Sruamsiri, P. Tiyayon. and D. Naphrom. 2018. A new highly efficient 
protein extraction technique for proteomic study in litchi (Litchi chinensis Sonn.) 
Thai Journal of Agricultural Science 51(4): 162-173.  

7. วรรณภา เดชครุฑ และ ดรณุี นาพรหม. 2560. การเปรียบเทียบคุณภาพและองค์ประกอบทางชีวเคมีของ
เมล็ดกาแฟอะราบิกาอินทรีย์ที่ปลูกในระดับความสูงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน. วารสารเกษตร 33(2):  
163-173.  

 

7. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (H-Index 3) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Tiyayon, C., N. Jaroenwan and S. Thumdee. 2020. Effects of some plant growth regulators 

on 'Namdokmai Sithong' mango fruit maturation. Acta Horticulturae. 1299: 291-294.  
2. Thumdee, S., N. Chareonlertthanakit, P. Chuaoen and C. Tiyayon. 2020. Mutation breeding 

of butterfly pea. Acta Horticulturae 1282: 413-420.  
ระดับชาต ิ
3. นันทภรณ์ เตจะสร้อย เกวลิน คุณาศักดากุล ฉันทลักษณ ์ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผลของ

อุณหภูมิต่ำในการชักนำการออกดอกของหอมหัวใหญ่. วทิยาศาสตร์เกษตร 49(1 พิเศษ): 29-32.  
4. เพชรรัตน์ จาปัญญะ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตและ

ผลผลิตของผักฮาน. วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1 พิเศษ): 155-158.  
5. สุรภี บุญเรียม โวลฟรัม ฉแปร์ และ ฉันทลกัษณ์ ติยายน. 2560. ผลของเวลาตัดแต่งกิ่งต่อเวลาออกดอก

และเวลาเก็บเกี่ยวมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 4(1): 36-40.  
 

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาต ิ
6. คณิตา สุกใส ฐากูร ปัญญาใส และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2561. ผลของการตัดแต่งกิ่งล่าฤดูช่วงข้างขึ้น

ข้างแรมที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง. รายงานการประชุมวิชาการพืช
สวนแห่งชาติครั้งที่ 17 สู่ก้าวใหม่พืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 2561 หน้า 232-237.  

 

2 . ผลงานอื่น ๆ 

บทในหนังสือ 
7. Tiyayon, C. and R.E. Paull. 2017. Mango Production. pp. 17-35. In: Siddiq M., J.K. Brecht 

and J.S. Sidhu (eds.). Handbook of mango fruit: production, postharvest science, 
processing technology and nutrition. Wiley Blackwell, Malaysia. 

หนังสือ 
8. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ และ ฉันทลักษณ ์ติยายน. 2560. เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงฉบับชุมชน 2 

วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่. พิมพ์ครัง้ที่ 2. ศูนย์วิจยัระบบทรัพยากรเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 93 หน้า. 
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8. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มช้ย (H-Index -) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับชาต ิ
1. อัจจิมา ณ จินดา และ จฑุามาส คุ้มชัย. 2563. การศกึษาความดีเด่นของลักษณะทางพืชสวนและผลผลิต

ของพริกพันธ์ุลูกผสม. วารสารเกษตร 36(2): 169-176.  
2. เยาวเรศ เชาวนพูนผล ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์ จุฑามาส คุม้ชัย สุกิจ กันจินะ. 2562. ปจัจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47: 1089-1098.  
3. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กจิชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จุฑามาส คุม้ชัย กมล ทิพโชติ พิมพ์ใจ สหีะนาม 

นพพล จันทร์หอม บัญประชา ทองโชติ แพรวระวี แสงมณี. 2562. "ดี อร่อย" ผักสดโครงการหลวง: 
แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 24: 6-11.  

4. ประพัฒน์ นิโยนรัมย์ และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2560. การประเมินพันธุ์คะน้าลูกผสม. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 49(พิเศษ): 102-105.  

5. ธิติมา ยะใจ กรกนก วงศ์ก่ำ และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2560. การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ผักขี้หูดในจังหวัด
เชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ): 33-36.  

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาต ิ
6. ธีรวัฒน์ สีทอง และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2561. การประเมินพันธ์ุลูกผสมชั่วทีห่นึ่งของผักกาดเขียวปลี. 

รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17 สู่ก้าวใหม่พืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 
2561 หน้า 58-63.  

7. ธีรวัฒน์ สีทอง และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2561. การเปรียบเทียบพันธ์ลูกผสมชั่วที่หนึง่ของผักกาดเขียวปลี. 
รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17 สู่ก้าวใหม่พืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 
2561 หน้า 349-354.  

8. อัจจิมา ณ จินดา และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2561. การเปรียบเทียบพันธุ์พริกหนุ่มลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์
การค้าของพริก. รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17 สูก่้าวใหม่พืชสวนไทย 19-21 
พฤศจิกายน 2561 หน้า 70-74.  

 

9. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  (H-Index 3) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Kaewpangchan, P., N. Phuangsaijai, P. Seehanam, P. Theanjumpol, P. Maniwara and S. 

Kittiwachana. 2021. Screening of coffee impurity using a homemade nir sensor 
system. Chiang Mai Journal of Science 48(2): 292-300. 

2. Hemrattrakun, P., K. Nakano, D. Boonyakiat, S. Ohashi, P. Maniwara, P. Theanjumpol and 
P. Seehanam. 2020. Comparison of reflectance and interactance modes of visible 
and near-infrared spectroscopy for predicting persimmon fruit quality. Food 
Analytical Methods 14: 117–126. 
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3. Maniwara, P., K. Nakano, S. Ohashi, D. Boonyakiat, P. Seehanam, P. Theanjumpol and P. 
Poonlarp. 2019. Evaluation of NIRS as non-destructive test to evaluate quality traits 
of purple passion fruit. Scientia Horticulturae 257: 1-7.  

4. Pipattanapuckdee, A., D. Boonyakait, C. Tiyayon, P. Seehanam and O. Ruangwong. 2019. 
Lasiodiplodia pseudotheobromae causes postharvest fruit rot of longan in Thailand. 
Australasian Plant Disease Notes 14(1): 21/1-7.  

ระดับชาต ิ
5. เอมลิน พิพัฒนภักดี ดนัย บุณยเกียรติ ฉันทลักษณ ์ติยายน พิมพ์ใจ สหีะนาม และ อรอุมา เรืองวงษ์. 

2562. การตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของลําไยหลังการเก็บเกี่ยวและการคัดเลือกแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรค. วิทยาศาสตร์เกษตร 50(3 พิเศษ): 139-142.  

6. พิมพ์ใจ สีหะนาม สุชาดา สีทศัน์ ปฐมพร ไชยะ ดนัย บุณยเกียรติ และ พลกฤษณ์ มณีวระ. 2562. ผลของ
ชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะโรงเรียนภายใต้การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(3 พิเศษ): 232-235.  

7. ศิวาพร ธรรมดี พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จิราวรรณ กิจชัยเจริญ จุฑามาส คุ้มชัย พิมพ์ใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ 
นพพล จันทร์หอม แพรวระวี แสงมณี และ บัญประชา ทองโชติ. 2562. “ดี อร่อย” ผักสดโครงการ
หลวง แนวทางการลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. ประชาคมวิจัย 143: 9-14.  

8. พัชรินทร์ พงษ์ชัยภูมิ ภาณุพันธ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และ พมิพ์ใจ สีหะนาม. 2562. ความ
ต้องการฝึกอบรมด้านการเกษตรของเกษตรกรเครือข่ายศนูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47(1 พิเศษ): 1071-1078.  

9. รสริน ศิลปพงไพร นฤภร เทพสุวรรณ์ อรอมุา เรืองวงษ์ พลกฤษณ์ มณวีระ ดนัย บุณยเกียรติ และ พิมพ์
ใจ สหีะนาม. 2561. ผลของความเข็มข้นของปุ๋ยน้ำวีสต้า เคเอส และอุณหภูมิที่เก็บรกัษาต่อคุณภาพ
และอายุการเก็บรักษาของผลลําไยพันธุ์ดอ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(4 พิเศษ): 79-82.  

10. รัฐติยา ทาผา นฤภร เทพสุวรรณ์ นิพนธ์ กติิดี ณัฐา โพธาภรณ์ และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2561. ผลของ
ความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอก. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(4 พิเศษ): 103-106.  

11. นิพนธ์ กิติดี นุชรา กาบบัว พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณฐัา โพธาภรณ์. 2561. ผลของสารเคลือบผิวต่อ
คุณภาพของหัวพันธ์ุกล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1 พิเศษ): 273-276.  

12. นฤภร เทพสุวรรณ์ วุฒิชัย สายเสาร์ พลกฤษณ์ มณีวระ ดนัย บุณยเกียรติ และ พิมพใ์จ สีหะนาม. 2561. 
อิทธิพลของระยะเวลาพัลซิ่งต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของกุหลาบตัดดอกพันธุ์จิตรา. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1 พเิศษ): 567-570.  

13. อรอุมา เรืองวงษ์ จันทรา อุปาลี นฤภร เทพสุวรรณ์ และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2561. อทิธิพลของปุ๋ยวีสต้า 
เคเอส ความเขม้ข้นต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลลำไยพันธุ์ดอระยะผลแก่ทางการค้า. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1 พเิศษ): 571-574.  

14. นาวินี สังฆมาตร นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษี และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการบรรจุ
ต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอกพันธุ์บ้านไร่เรด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
48(3 พิเศษ): 327-330.  
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15. นิมมิตา สอาดโอษฐ์ นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษี และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการ
บรรจุต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของปทุมมาตัดดอกพันธุ์ลานนาสโนว์. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 48(3 พิเศษ): 331-334.  

16. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล คาซูฮิโร นากาโน พิชญา พูลลาภ ปาริชาติ เทียนจุมพล พมิพ์ใจ สีหะนาม 
พรสวรรค์ ธรรมพฤฒินันท์ พลกฤษณ ์มณีวระ และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2560. ผลของบรรจุภัณฑ์
สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ภายหลังการขจัดความฝาด. แก่นเกษตร 45(4): 
685-692.  

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาต ิ
17. บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย สราวุธ แผลงศร วีระสิทธิ์ ปิติเจริญพร และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2562. การ

ออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับมะนาว จังหวัด
เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 “สังคม
ผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”. หน้า 808-816.  

 

10. รศ.ดร.สรณะ สมโน (H-Index 10) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Sriwichai, T., J. Wisetkomolmat, T. Pusadee, K. Sringarm, K. Duangmal, S.K. Prasad,  

B. Chuttong and S.R. Sommano, 2021. Aromatic Profile Variation of Essential Oil from 
Dried Makwhaen Fruit and Related Species. Plants 10(4), doi: 
org/10.3390/plants10040803. 

2. Khantham, C., W. Yooin, K. Sringarm, S.R. Sommano, S. Jiranusornkul, F.D. Carmona,  
W. Nimlamool, P. Jantrawut, P. Rachtanapun and W. Ruksiriwanich, 2021. Effects on 
Steroid 5-Alpha Reductase Gene Expression of Thai Rice Bran Extracts and Molecular 
Dynamics Study on SRD5A2. Biology 10(4), doi: org/10.3390/biology10040319. 

3. Wongkaew, M., J. Sangta, S. Chansakaow, K. Jantanasakulwong, P. Rachtanapun, and  
S.R. Sommano. 2021. Volatile profiles from over-ripe purée of Thai mango varieties and 
their physiochemical properties during heat processing. Plos one 16(3), doi: 
org/10.1371/journal.pone.0248657. 

4. Wongkaew, M., B. Tinpovong, K. Sringarm, N. Leksawasdi, K. Jantanasakulwong,   
P. Rachtanapun, P. Hanmoungjai and S.R. Sommano. 2021. Crude Pectic Oligosaccharide 
Recovery from Thai Chok Anan Mango Peel Using Pectinolytic Enzyme Hydrolysis. 
Foods 10(3), doi: org/10.3390/foods10030627. 

5. Athikomkulchai, S., P. Tunit, S. Tadtong, P. Jantrawut, S.R. Sommano and C. Chittasupho.  
2021. Moringa oleifera Seed Oil Formulation Physical Stability and Chemical 
Constituents for Enhancing Skin Hydration and Antioxidant Activity.  Cosmetics 8(1), doi: 
org/10.3390/cosmetics8010002. 
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6. Wisetkomolmat, J., A. Inta, C. Krongchai, S. Kittiwachana, K. Jantanasakulwong,   
P. Rachtanapun and S.R. Sommano. 2021. Ethnochemometric of plants traditionally 
utilised as local detergents in the forest dependent culture. Saudi Journal of Biological 
Sciences 28(5): 2858-2866. 

7. Chaiwarit, T., N. Kantrong, S.R. Sommano, P. Rachtanapun, T. Junmahasathien,   
M. Kumpugdee-Vollrath and P. Jantrawut. 2021. Extraction of Tropical Fruit Peels and 
Development of HPMC Film Containing the Extracts as an Active Antibacterial Packaging 
Material. Molecules 26(8), doi: org/10.3390/molecules26082265. 

8. Wongkaew, M., B. Tinpovong, K. Sringarm, N. Leksawasdi, K. Jantanasakulwong,   
P. Rachtanapun, P. Hanmoungjai and S.R. Sommano 2021. Crude Pectic Oligosaccharide 
Recovery from Thai Chok Anan Mango Peel Using Pectinolytic Enzyme Hydrolysis. Foods 
10(3), doi: org/10.3390/foods10030627. 

9. Rachtanapun, P., W. Klunklin, P. Jantrawut, K. Jantanasakulwong, Y. Phimolsiripol,   
P. Seesuriyachan, N. Leksawasdi, T. Chaiyaso, W. Ruksiriwanich, S. Phongthai and S.R. 
Sommano, 2021. Characterization of Chitosan Film Incorporated with Curcumin Extract. 
Polymers 13(6), doi: 10.3390/polym13060963. 

10. Rachtanapun, P., W. Klunklin, P. Jantrawut, N. Leksawasdi, K. Jantanasakulwong,   
Y. Phimolsiripol, P. Seesuriyachan, T. Chaiyaso, W. Ruksiriwanich, S. Phongthai and S.R. 
Sommano. 2021. Effect of Monochloroacetic Acid on Properties of Carboxymethyl 
Bacterial Cellulose Powder and Film from Nata de Coco. Polymers 13(4), doi: 
org/10.3390/polym13040488. 

11. Rachtanapun, P., P. Jantrawut, W. Klunklin, K. Jantanasakulwong, Y. Phimolsiripol,  
N. Leksawasdi, P. Seesuriyachan, T. Chaiyaso, C. Insomphun, S. Phongthai and S.R. 
Sommano. 2021. Carboxymethyl bacterial cellulose from nata de coco: Effects of 
NaOH. Polymers 13(3), doi: org/10.3390/polym13030348. 

12.  Klunklin, W., K. Jantanasakulwong, Y. Phimolsiripol, N. Leksawasdi, P. Seesuriyachan, 
T. Chaiyaso, C. Insomphun, S. Phongthai, P. Jantrawut, S.R. Sommano and W. 
Punyodom. 2021. Synthesis, Characterization, and Application of Carboxymethyl 
Cellulose from Asparagus Stalk End. Polymers 13(1), doi: 10.3390/polym13010081. 

13.  Chaiwarit, T., S. Masavang, J. Mahe, S. Sommano, W. Ruksiriwanich, C.H. Brachais, O. 
Chambin and P. Jantrawut, 2020. Mango (cv. Nam Dokmai) peel as a source of 
pectin and its potential use as a film-forming polymer. Food Hydrocolloids 102, doi: 
org/10.1016/j.foodhyd.2019.105611. 

14.  Ruksiriwanich, W., C. Khantham, K. Sringarm, S. Sommano and P. Jantrawut, 2020. 
Depigmented Centella asiatica extraction by pretreated with supercritical carbon 
dioxide fluid for wound healing application. Processes 8(3), doi: 
org/10.3390/pr8030277.  
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15.  Wongkaew, M., S.R. Sommano, T. Tangpao, P. Rachtanapun and K. Jantanasakulwong. 
2020. Mango peel pectin by microwave-assisted extraction and its use as fat 
replacement in dried Chinese sausage. Foods 9(4), doi: org/10.3390/foods9040450. 

16.  Sunanta P., H.H. Chung, K. Kunasakdakul, W. Ruksiriwanich, P. Jantrawut, S. Hongsibsong 
and S. R. Sommano. 2020. Genomic relationship and physiochemical properties 
among raw materials used for Thai black garlic processing. Food Science & Nutrition 
8(1): 4534-4545. 

17.  Suriyatem, R., N. Noikang, T. Kankam, K. Jantanasakulwong, N. Leksawasdi, Y. 
Phimolsiripol, C. Insomphun, P. Seesuriyachan, T. Chaiyaso, P. Jantrawut, S.R. 
Sommano, T.M.P. Ngo and P. Rachtanapun. 2020. Physical properties of 
carboxymethyl cellulose from palm bunch and bagasse agricultural wastes: Effect of 
delignification with hydrogen peroxide. Polymers 12(7), doi: 
org/10.3390/polym12071505. 

18.  Homsaard, N., A. Kodsangma, P. Jantrawut, P. Rachtanapun, N. Leksawasdi, Y. Phimolsiripol,  
P. Seesuriyachan, T. Chaiyaso, S.R. Sommano, D. Rohindra and K. Jantanasakulwong, 
2020. Efficacy of cassava starch blending with gelling agents and palm oil coating in 
improving egg shelf life. International Journal of Food Science & Technology doi: 
org/10.1111/ijfs.14675. 

19.  Sommano, S.R., P. Suppakittpaisarn, K. Sringarm, T. Junmahasathien and W. Ruksiriwanich. 
2020.  Recovery of crocins from floral tissue of Gardenia jasminoides Ellis. Frontiers 
in Nutrition 7, doi: org/10.3389/fnut.2020.00106. 

20.  Bhat F.M., S.R. Sommano, C.S. Riar, P. Seesuriyachan, T. Chaiyaso and C. Prom-u-Thai. 
2020. Status of bioactive compounds from bran of pigmented traditional rice 
varieties and their scope in production of medicinal food with nutraceutical 
importance. Agronomy 10(11), doi: org/10.3390/agronomy10111817. 

21.  Sommano S.R., C. Chittasupho, W. Ruksiriwanich and P. Jantrawut. 2020. The cannabis 
terpenes. Molecules 25(24), doi: org/10.3390/molecules25245792. 

22.  Sommano S.R., F.M. Bhat, M. Wongkeaw, T. Sriwichai, P. Sunanta, B. Chuttong and M. 
Burgett. 2020. Amino acid profiling and chemometric relations of black dwarf honey 
and bee pollen. Frontiers in Nutrition 7, doi: org/10.3389/fnut.2020.558579. 
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2 . ผลงานอื่น ๆ 

บทในหนังสือ 
43. Sommano, S.R. and T. Tangpao. Aromatic profile of rhizomes from the ginger family used 
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หนังสือ 
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กรุงเทพมหานคร. 234 หน้า 
สิ่งประดิษฐ์ 
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ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผลผลิตทางการเกษตร 
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11. อ.ดร.นครนิทร์ จี้อาทิตย ์(H-Index 3) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Barchenger, D.W., S. Yule, N. Jeeatid, S.W. Lin, Y.W. Wang, T.H. Lin, Y.L. Chan and L. 

Kenyon. 2019. A novel source of resistance to pepper yellow leaf curl Thailand 
virus (PepYLCThV) (Begomovirus) in chile pepper. HortScience 54: 2146-2149.  

2. Jeeatid, N., S. Techawongstien, P. Suwor, S. Chanthai, P.W. Bosland and S. 
Techawongstien. 2018. Responses of hot pepper (Capsicum chinenese Jacq.) 
cultivars to different container sizes for capsaicinoid production under controlled 
house conditions. SABRAO Journal of Breeding and Genetic 50: 510-522.  

3. Jeeatid, N., S. Techawongstien, B. Suriharn, S. Chanthai, P.W. Bosland and S. 
Techawongstien. 2018. Evaluation of the effect of genotype-by-environment 
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Jacq.) under controlled environment. Scientia Horticulturae 235: 334-339.  

4. Jeeatid, N., S. Techawongstien, B. Suriharn, S. Chanthai, P.W. Bosland and S. 
Techawongstien. 2018. Influence of water stresses on capsaicinoid production in hot 
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5. Jeeatid, N., S. Techswongstien, B. Suriharn, P.W. Bosland and S. Techawongstien. 2017. 
Fruit yield and capsaicinoids production of Capsicum chinense genotypes grown in 
greenhouse and shadehouse conditions. Acta Horticulturae 1182: 193-201.  

ระดับชาต ิ
6. จันทร์สุดา โหมดนอก พิชชาพร ใสสม กมล ทิพโชติ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ นครินทร์ จี้อาทิตย์. 2564. 

อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งต่อผลผลิตและคณุภาพผลของมะเขือเทศเชอร์รี.  แก่นเกษตร 48  
(1 พิเศษ): 355-359.  

7. พัชราภรณ์ สุวอ มณทินี ธีธารักษ ์ธวัชชัย มยศิริยานันท ์นครินทร์ จี้อาทติย์ และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 
2561. การประเมินพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลอืงสายพันธ์ุ
ไทย (TYLCTHV) และตรวจสอบยีนต้านทาน Ty-2 และ Ty-3 ด้วยเครือ่งหมายโมเลกุล. แก่นเกษตร 
46: 965-974.  
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12. ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล (H-Index 2) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Charoenlertthanakit, N., C. Wanitchayapaisit, E. Yaipimol, V. Surinseng and  P. 

Suppakittpaisarn. 2020. Landscape planning for an agricultural research center: A 
research-by-design case study in Chiang Mai, Thailand. Land 9(5), doi: 
10.3390/land9050149. 

2. Suppakittpaisarn, P., C.Y. Chang, B. Deal, L. Larsen and  W.C. Sullivan. 2020. Does 
vegetation density and perceptions predict green stormwater infrastructure 
preference? Urban Forestry & Urban Greening 55, doi: 10.1016/j.ufug.2020.126842. 

ระดับชาต ิ
3. Chareonlertthanakit, N., J. Saenkham, K. Janjira and  Suppakittpaisarn, P. 2018. Using 

research-by-design methods for agricultural extension: Two case studies in Northern 
Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal 46(1 suppl.): 218-225. 

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
4. Chareonlertthanakij, N., E. Yaipimol, W. Surinseng and P. Suppakittpaisarn. 2019. 

Residential garden as green Infrastructure: A research-by-design case study in Chiang 
Mai. pp. 77-84. In: I International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes. 
Bangkok, Thailand. 

ระดับชาต ิ
5. พงศกร ศุภกิจไพศาล วิภาวี สุรินทร์เซ็ง และ เอกชัย ใยพิมล. 2562. ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่สีฟ้ากับ

สุขภาพจิต : การวิจัยตรวจเอกสารอย่างมีระบบ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 หน้า 1411-1419. 

6. พงศกร ศุภกิจไพศาล จุฬาลักษณ์ วาณิชยาไพสิฐ และ โรเบิร์ต ไดบอล. 2561. งานวิจัยภูมิทัศน์-สุขภาพ
มนุษย์และนโยบายเพื่อความยั่งยืน: โครงสร้างทางแนวคิด. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. หน้า 1118-1127. 

7. พงศกร ศุภกิจไพศาล และ ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ. 2560. บทบาทปัจจุบันของภูมิสถาปนิกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : วาทกรรมวิเคราะห์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560. หน้า 1634-1642. 
 

  

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126842
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13. อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา (H-Index -) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Ruamrungsri S., T. Sirisawad, K. Panjama, N. Potapohn and C. Inkham, 2021. Effects of short 

day cycles on flowering time and nutritional status of Vanda. The Horticulture 
Journal 90(1): 108–113. 

ระดับชาต ิ
2. กมลชนก เลิศไพรวัน กนกวรรณ ปัญจะมา ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2563. ผลของวิธีการ

ให้ปุ๋ยทางใบต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา. วารสารเกษตร 36(1): 103-112.  
 

2 . ผลงานอื่น ๆ 

บทความ 
3. โสระยา ร่วมรังษี กนกวรรณ ปัญจะมา และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. ผลกระทบของ Covid-19 ต่อ

อุตสาหกรรมไม้ดอก. วารสารเคหการเกษตร 44(7): 163-166. 
4. โสระยา ร่วมรังษี กนกวรรณ ปัญจะมา และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. การบังคับการออกดอกนอกฤดูของ

ปทุมมา. วารสารเคหการเกษตร 44(10): 77-80. 
 

14. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (H-Index 2) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Sunanta, P., H.H. Chung, K. Kunasakdakul, W. Ruksiriwanich, P. Jantrawut, S. Hongsibsong 

and S.R. Sommano. 2020. Genomic relationship and physiochemical properties 
among raw materials used for Thai black garlic processing. Food Science & Nutrition 
8(8): 4534-4545.  

2. Wisetkomolmat, J., R. Suksathan, R. Puangpradab, K. Kunasakdakul, K. Jantanasakulwong,  
P. Rachtanapun and  S.R. Sommano. 2020. Natural surfactant saponin from tissue of 
litsea glutinosa and its alternative sustainable production. Plants 9 (11): 1-15.  

3. Suwitchayanon, P., S. Chaipon, S. Chaichom and K. Kunasakdakul. 2018. Potentials of 
Streptomyces rochei ERY1 as an endophytic actinobacterium inhibiting damping-off 
pathogenic fungi and growth promoting of cabbage seedling.  Chiang Mai Journal of 
Science 45(2): 692-700.  

4. Suwitchayanon, P., K. Kunasakdakul and H. Kato-Noguchi. 2017. Screening the allelopathic 
activity of 14 medicinal plants from Northern Thailand. Environmental Control in 
Biology 55(3): 143-145.  
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ระดับชาต ิ
5. ชฎาพร ทรายคำ เกวลิน คุณาศักดากุล และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2563. ความสามารถในการผสมข้าม

และการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล Habenaria และ 
Pecteilis. วารสารเกษตร 36(1): 47-58.  

6. วราภรณ์ เตวา เกวลิน คุณาศกัดากุล และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2563. อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการ
ผลิตหอมแดงในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. วารสารเกษตร 36(3): 345-355.  

7. อนุสรา อินน้อย เกวลิน คุณาศักดากุล และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2562. อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสม
สำหรับการผลติกระเทียมในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารเกษตร 35(2): 215-
226.  

8. ชฎาพร ไชยลังกา ศิริมาศ ชัยชม เสาวลักษณ์ พิมขันท์ และ เกวลิน คุณาศักดากุล. 2562. การผลิต
มันเทศปลอดไวรัส SPFMV และ SPCSV โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารเกษตร 
35(3): 375-383.  

9. พรสวรรค์ อุ่นศิลป์ ศิรินทร์ยา มีสวัสดิ์ และ เกวลิน คุณาศกัดากุล. 2562. การผลิตดองดึง (Gloriosa 
rothschildiana O’ Brien) ปลอดไวรัส CMV โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสาร
เกษตร 35(3): 385-393.  

10. ชวลิต ตนะทิพย์ และ เกวลิน คุณาศักดากุล. 2561. ชีวภัณฑ์แอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์แบบ
กระดาษเพื่อควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวไรซ์เบอร์รีในระยะกล้า. วารสารเกษตร 34(1): 
67-75.  

11. นันทภรณ์ เตจะสร้อย เกวลิน คุณาศักดากุล ฉันทลักษณ ์ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผล
ของอุณหภูมิต่ำในการชักนำการออกดอกของหอมหัวใหญ่. วารสารวิทยาสาสตร์เกษตร 49(1): 
29-32. 

12. ณปภพ แก้วกันทา และ เกวลิน คุณาศักดากุล. 2560. ศักยภาพการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อแอกติโนไม
ซีสต์เอนโดไฟต์ที่แยกจากข้าวในการควบคุมโรคไหม้ของต้นกล้าข้าว. วารสารเกษตร 33(2): 
203-213. 

 

15. ผศ.ดร.ตอ่นภา ผสุดี (H-Index 5) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Chaiwong N., B. Rerkasem, T. Pusadee and C. Prom-u-thai. 2021. Silicon application 

improves caryopsis development and yield in rice. Journal of the Science of Food 
and Agriculture 101(1): 220-228.  

2. Rerkasem, B., S. Jamjod and T. Pusadee. 2020. Productivity limiting impacts of boron 
deficiency, a review. Plant and Soil 455(1): 23-40. 

3. Chan-in P., S. Jamjod, N. Yimyam, B. Rerkasem and T. Pusadee. 2020. Grain quality and 
allelic variation of the Badh2 gene in Thai fragrant rice landraces. Agronomy 10(6), 
doi: 10.3390/agronomy10060779. 

http://www.agi.nu.ac.th/conference/agiscijournal/vegetable/6.นันทภรณ์%20เตจะสร้อย%2029_32.pdf
http://www.agi.nu.ac.th/conference/agiscijournal/vegetable/6.นันทภรณ์%20เตจะสร้อย%2029_32.pdf
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4. Wedger M., T. Pusadee, A. Wongtamee and K.M. Olsen. 2019. Discordant patterns of 
introgression suggest historical gene flow into Thai weedy rice from domesticated 
and wild relatives. Journal of Heredity 110(5): 601–609. 

5. Wangkaew B., C. Thebault Prom-u-thai, S. Jamjod, B. Rerkasem and T. 
Pusadee. 2019. Silicon concentration and expression of silicon transport genes in 
two Thai rice varieties. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 18(3): 358-
372. 
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ระดับชาต ิ
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16. อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (H-Index 1) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
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2. Kudreaung P., Y. Chromkaew, K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2020. 
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ระดับชาต ิ
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ประสิทธิภาพการใช้และการสง่ถ่ายไนโตรเจนที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธ์ุ
ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์หอมนิล. วารสารเกษตร 36(1): 113-121.  

5. กนกขวัญ ปญัญาสิทธิ์ ยุพา จอมแก้ว และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2562. การประเมินประสิทธิภาพของ
แบคทีเรียและชีวภัณฑ์ในการลดความเป็นพิษของอาร์ซินิกในดิน. วารสารเกษตร 35(3): 215-224.  
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17. รศ.ดร.พชิญา พูลลาภ (H-Index 3) 
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ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
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time on quality of organic pak choi (Brassica rapa var. chinensis). Thai Journal of 
Agricultural Science 51(1): 18-31. 

4. Poonlarp, P. and D. Boomyakiat. 2018. Improving postharvest handling of the royal project 
vegetables. Acta Horticulturae 1194(86): 595-601. 
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18. ผศ.ดร.ศิลา กิตติวัชนะ (H-Index 11) 
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ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Krongchai, C., J. Jakmunee and S. Kittiwachana. 2020. Development of colorimetric sensor 
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Analytical Methods 13: 1717–1725.  

2. Chumha, N., S. Funsueb, S. Kittiwachana, P. Rattanapattanakul and P. Lerttrakarnnon. 
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Novel FeVO4/Bi7O9 I 3 nanocomposite with enhanced photocatalytic dye 
degradation and photoelectrochemical properties. Applied Surface 45: 175-184.  

9. Chachvalvutikul, A., S. Kaowphong, T. Thongtem, S. Thongtem, S. Kittiwachana, T. 
Luangwanta and W. Pudkon. 2019. Enhanced photocatalytic degradation of 
methylene blue by a direct Zscheme Bi2S3/ZnIn2S4 photocatalyst. Materials Research 
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10. Phetsang, S., J. Panyakaew, S. Wangkarn, N. Chandet, A. Inta, S. Kittiwachana, S.G. Pyne 
and P. Mungkornasawakul. 2019. Chemical diversity and anti-acne inducing bacterial 
potentials of essential oils from selected Elsholtzia species. Natural Product 
Research 33: 553-556.  

11. Thangsunan, P., S. Wongsaipun, S. Kittiwachana and N. Suree. 2019. Effective prediction 
model and determination of binding residues influential for inhibitors targeting HIV-1 
integrase-LEDGF/p75 interface by employing solvent accessible surface area energy 
as key determinant. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 27: 1-14.  

12. Keawmuang, P., T. Thongtem, S. Thongtem, S. Kittiwachana and S. Kaowphong. 2018. 
Influence of calcination temperature on particle size and photocatalytic activity of 
nanosized NiO powder. Russian Journal of Physical Chemistry A 92: 1777-1781.  
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13. Kobkam, C., J. Tinoi and S. Kittiwachana. 2018. Alkali pretreatment and enzyme 
hydrolysis to enhance the digestibility of rice straw cellulose for microbial oil 
production. Applied Science and Engineering Progress 11: 247-256.  

14. Chumha, N., T. Thongtem, S. Thongtem, S. Kittiwachana and S. Kaowphong. 2018. Cyclic 
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19. ผศ.ดร.สุนีย์ จันทรส์กาว (H-Index 8) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
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lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in BV2 microglial cells. Journal 
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3. Nantarata, N., M. Mueller, W.C. Lin, S.C. Lue, H. Viernstein, S. Chansakaow, J. Sirithunyalug 
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5. Doungsaard, P., S. Chansakaow, J. Sirithunyalug, S.C. Lue, W.C. Lin, C.H. Liang, K.H. Lee, 
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19(2): 235-251.  
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Immunology doi: 10.12932/AP-300319-0529. 
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10. Nantarat, N., K. Nakagawa, R. Miyamoto, S. Chansakaow, J. Sirithunyalug and P. 
Leelapornpisid. 2019. Free radical scavenging capability of various defatted Sesame 
seed cakes and hulls using EPR compared with In vitro testing and HPLC analysis. 
Journal of Oleo Science (12)68: 1279-1285.  

11. Arpornchayanon, W., S. Gomonchareonsiri, S. Chansakaow, T. Wongpakaran, P. Varnado 
and N. Wongpakaran. 2019. Acute effects of essential oil blend containing phlai oil 
on mood among healthy male volunteers: Randomized controlled trial. Journal of 
Complementary and Integrative Medicine doi: 10.1515/jcim-2019-0097. 

12. Tipduangta, P., J. Julsrigival, K. Chaithatwatthana, N. Pongterdsak, P. Tipduangta and S. 
Chansakaow. 2019. Antioxidant properties of Thai traditional herbal teas. Beverages 
5(44), doi: 10.3390/beverages5030044.  

13. Thanaseelungkoon, N., J. Julsrigival, K. Phannachet and S. Chansakaow. 2018. Chemical 
compositions and biological activities of essential oils obtained from some 
Apiaceous and Lamiaceous plants collected in Thailand. Asian Pacific Journal of 
Tropical Medicine 8: 486 - 494.  

14. Puttipan, R., S. Chansakaow, S. Khongkhunthian and S. Okonogi. 2018. Caesalpinia 
sappan: A promising natural source of antimicrobial agent for inhibition of cariogenic 
bacteria. Drug Discoveries & Therapeutics 12(4): 197-205. 

15. Akarchariya, N., S. Sirilun, J. Julsrigival and S. Chansakaow. 2017. Chemical profiling and 
antimicrobial activity of essential oil from Curcuma aeruginosa Roxb., Curcuma 
glans K. Larsen & J. Mood and Curcuma cf. xanthorrhiza Roxb. collected in 
Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 7(10): 881-885. 

16. Wongrattanakamon, P., V. Sanghiran Lee, P. Nimmanpipug, B. Sirithunyalug, S. 
Chansakaow and S. Jiranusornkul. 2017. Insight into the molecular mechanism of P-
glycoprotein mediated drug toxicity induced by bioflavonoids: an integrated 
computational approach. Toxicology Mechanisms and Methods 27(4): 1-38. 

 

20. ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล (H-Index 4) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Phuangphet, H., K. Nakano, D. Boonyakiat, S. Ohashi, P. Maniwara, P. Theanjumpol and P. 

Seehanam, 2020.  Comparison of reflectance and interactance modes of visible and 
near-infrared spectroscopy for predicting persimmon fruit quality. Food Analytical 
Method 14: (117–126). 
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2. Krongchai, C., S. Wongsaipun, S. Funsueb, P. Theanjumpol, J. Jakmunee and S. 
Kittiwachana. 2020.  Comparison between linear and non-linear variable selection 
methods with applications to spectroscopic (UV-VIS/NIR) data.  Chiang Mai Journal of 
Science 47(1): 160-174.  

3. Theanjumpol, P., V. Chang-Rue, S.M. Kin, N. Rattanapanone and P. Maniwara. 2020.  
Unique microstructure, physical and pasting properties of rice grains produced in 
Thai upland rice.  Cereal Chemistry 97(6), doi: 10.1002/cche.10353. 

4. Theanjumpol P., K. Wongzeewasakun,  N. Muenmanee, S. Wongsaipun, C. Krongchai, V. 
Changrue, D. Boonyakiat and S. Kittiwachana. 2019. Non-destructive identification 
and estimation of granulation in 'Sai Num Pung’ tangerine fruit using near infrared 
spectroscopy and chemometrics. Postharvest Biology and Technology 153: 13-20.  

5. Nakchalerm N., P. Theanjumpol and A. Joomwong. 2018. Evaluation of antioxidant 
capacity in some local Thai fruits in Chiang Mai Province. Acta Horticulturae 1213: 
549-551.  

6. Joomwong, A., J. Joomwong, P. Noimanee and P. Theanjumpol. 2018.  Thai mango and 
pineapple fruit changed during postharvest management.  Acta Horticulturae 1213: 
225-228.  

7. Nakchalerm, N., P. Theanjumpol and A.  Joomwong. 2018.  Evaluation of antioxidant capacity in 
some local Thai fruits in Chiang Mai Province.  Acta Horticulturae 1088: 527-529.  

ระดับชาต ิ
8. Joomwong, A., E. Threenet, A. Kleawka, J. Joomwong, W. Wiriya-alongkorn and P. 

Theanjumpol.  2020.  Effect of boron and zinc on physical and chemical quality of 
longan (Dimocarpus longan) cv.E-Daw fruit.  Agricultural Science Journal 51(1 suppl.): 
196-202.  

9. Theanjumpol, P. S. Chitworakool, N. Muenmanee and D. Boonyakiat.  2019.  The 
performance of portable NIR spectrometer for quality assessment of mango fruit 
comparing to commercial NIR instrument.  Agricultural Science Journal 50(3 suppl.): 
344-347.  

10. Boonyakiat, D., M. Prakrut, C. Chuamuangphan, N. Nuangklin, S. Chitworakool. N.  
Muenmanee and P. Theanjumpol.  2019.  Physico-chemical changes of avocado fruit 
cv. Hass during maturity and ripening. Agricultural Science Journal 50(3 suppl.): 83-
86.  

11. Theanjumpol, P., S. Chitworakool and N. Muenmanee.  2019.  Quality changes of 
Japanese pumpkin during harvesting. Agricultural Science Journal 50(3 suppl.): 131-
134.  

12. Muenmanee, N., S. Chitworakool, S. Kitboonchu and P. Theanjumpol.   2019.  Postharvest 
quality assessment of green coffee bean using near infrared spectroscopy.  Agricultural 
Science Journal 50(3 suppl.): 207-210.  

http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=55553768300
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57207952912
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57191171491
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57195607362
https://www.scopus.com/sourceid/16132?origin=recordpage
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57204543918
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=55553768300
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=25649594400
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=25649594400
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=25649594400
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13. Muenmanee, N., K. Wongzeewasakun, W. Changrue, P. Theanjumpol and D. Boonyakiat. 
2018.  Validation of near infrared spectroscopy for detection of dry juice sac in 
mandarin fruits cv. Sai Num Pung.  Agricultural Science Journal 49(4 suppl.): 195-198.  

14. Theanjumpol, P., S. Chitworakool, N. Muenmanee and N.  Rattanapanone. 2018.  The 
characteristic for grouping of upland rice variety in Thailand.  Agricultural Science 
Journal 49(4 suppl.): 127-130.  

15. Theanjumpol, P., S. Chitworakool, N. Muenmanee and P.  Chantarasri. 2018.  The 
response of Japanese pumpkin to near infrared.  Agricultural Science Journal 49(4 
suppl.): 191-194.  

16. Theanjumpol, P., N. Muenmanee and N.  Rattanapanone. 2017.  Essential physical 
properties for postharvest management of upland rice.  Agricultural Science Journal 
48(3 suppl.): 287-290.  

17. Thayamaha, P., P. Theanjumpol, N. Krittigamas, A. Punyalu and S.  Suriyong. 2017.  Effect 
of storage conditions on oil quality of perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) seed.  
Agricultural Science Journal 48(3 suppl.): 291-294.  

18. Wongzeewasakun, K., V. Changrue, N. Muenmanee and P.  Theanjumpol. 2017.  
Possibility of using near infrared spectroscopy technique to detect dry juice sac of 
mandarin cv. Sai Nam Pueng.  Agricultural Science Journal 48(3 suppl.): 295-298.  

 

21. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (H-Index 2) 
 

1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Inkham C., P. Hongpakdee, I. Kajornrungsilp, C. Thanamatee and S. Ruamrungsri. 2020. 

Root-zone cooling by cold energy from LNG regasification process for quality 
improvement of flower and bulb of Hippeastrum. Horticulture, Environment, and 
Biotechnology, 61(4): 643-650.  

2. Inkham C., P. Piriyapongpitak and S. Ruamrungsri. 2019. Storage and growth temperatures 
affect growth, flower quality, and bulb quality of Hippeastrum. Horticulture, 
Environment, and Biotechnology 60: 357–362.  

3. Janpen C., N. Kanthawang, C. Inkham, F.Y. Tsan and S.R. Sommano. 2019. Physiological 
responses of hydroponically-grown Japanese mint under nutrient deficiency. PeerJ 7, 
doi: 10.7717/peerj.7751. 

4. Panjama K., K. Sueyoshi, N. Otake, T. Ohyama, T. Sata, S. Ruamrungsri and C. Inkham. 
2019. Diurnal fertilizer application affected nitrogen uptake in Vanda via roots and 
leaves. Acta Horticulturae 125: 107 - 112.  

5. Ruamrungsri S. and C. Inkham. 2017. Effect of calcium nitrate addition on growth and bulb 
quality of Hippeastrum. Acta Horticulturae 1167: 375-380.  
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6. Ruamrungsri S. and C. Inkham. 2017. Effects of different plant spacing and fertilizer rates 
on growth and rhizome yields of Curcuma alismatifolia. Horticulturae 1171: 53-58.  

ระดับชาต ิ
7. กมลชนก เลิศไพรวัน โสระยา ร่วมรังษี ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ กนกวรรณ ปัญจะมา. 2563. ผลของวิธีการ

ให้ปุ๋ยทางใบต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา. วารสารเกษตร 36: 103-112.  
8. ทีปกร รื่นเริงใจ โสระยา ร่วมรังษี และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. ผลของอัตราและความถี่ในการใหปุ้๋ยทาง

ใบต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แวนดาพันธุ์แพ็ทดีไลท์. วารสารเกษตร 36: 93-101.  
 

2. ผลงานอื่นๆ 
บทความ 
9. โสระยา ร่วมรังษี กนกวรรณ ปัญจะมา และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. การบังคับการออกดอกนอกฤดูของ

ปทุมมาและกระเจียว. วารสารเคหการเกษตร. 44(10):77-80.  
10. ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ อิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์ และ โสระยา ร่วมรงัษี. 2563. สำรวจตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ทีสุ่ดใน

เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา แล้วหันกลับมามองโอกาสของดอกไม้ไทย. วารสารเคหการเกษตร. 
44(4):159-162.  

11. โสระยา ร่วมรังษี, กนกวรรณ ปัญจะมา และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2563. ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 
(Covid-19) ตอ่อุตสาหกรรมไม้ดอก. วารสารเคหการเกษตร. 44(7):163-166.  

12. โสระยา ร่วมรังษี รำจวน กิจค้า และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2562. สำรวจตลาดไม้ดอกในงาน Flower Expo 
2018 ที่ประเทศรัสเซีย. วารสารเคหการเกษตร. 43(1):183-186.  

13. ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, อิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2562. อนาคตดอกกระเจียวไทย ในตลาด
อเมริกา สอ่งงาน International Floriculture Expo 2019, Miami USA. วารสารเคหการเกษตร. 
43(7):188-192.  

14. ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และ กุลนาถ อบสุวรรณ. 2561. ชมความงามของกล้วยไม้ ในงานนิทรรศการจัดแสดง
“Korean Noble Orchid” ประเทศเกาหลี. วารสารเคหการเกษตร. 41(12):193-197.  

15. โสระยา ร่วมรงัษี อิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์ และ ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ. 2560. ติดตามความก้าวหน้าพันธุ์พืช และ
นวัตกรรมในงาน International Trade Fair for Plants ประเทศเยอรมนี. วารสารเคหการเกษตร. 
41(4): 183-185.  

16. ภาณุพล หงส์ภักดี ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ และโสระยา ร่วมรังษี. 2560. ติดตามงานแสดงสินค้าไม้ดอกไม้
ประดับหน้าบ้านแดนมังกรเซี่ยงไฮ้. วารสารเคหการเกษตร. 41(7): 191-193.  

17. ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ อัญชลี ใจเกี๋ยง และ โสระยา ร่วมรังษี. 2560. ผลของการใช้พาโคลบิลทราโซลในการ
ผลิตลิลีเป็นไมก้ระถาง. วารสารเคหการเกษตร. 41(10):186-189. 
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4.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรทีป่รับปรุง  
 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรบัปรุง 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         36  หนว่ยกติ 
 
ก. ปรญิญานิพนธ์                                        36  หนว่ยกติ 
     359797  วิทยานิพนธ์              36  หนว่ยกติ 
 

 

 
 
 
359797  วิทยานพินธ์ปรญิญาโท                                     36  หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
1. ปรับชื่อกระบวนวิชา 
2. เพิ่มผลลัพธก์ารเรียนรู้ของกระบวนวิชา และ
แสดงความสอดคล้องกบั PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย 
1. การจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการ

สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาค
การศึกษา หากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ภาคการศึกษา 
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที ่อยู ่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 
 
3. การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบณัฑิตวิทยาลัย โดย

ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอต่อ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเพ่ือรวบรวมสง่บัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
2. ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรือ อยา่งน้อยไดร้ับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เรือ่ง 
และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึง่ของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่คณะ ภาควิชา หรือสาขาวชิา
จัด อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
4.  
 
 
 

 
 
 
 
 
- ปรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
- เพิ ่มกิจกรรมเพื ่อพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และสามารถเสนอโครงร่างได้เร็วขึ้น 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรบัปรุง 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา        ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของนักศกึษา 

  

ง. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดย
นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบณัฑติวิทยาลัยโดยผา่นความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก 

  

 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรบัปรุง 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
ก. กระบวนวิชาเรียน                              ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
   1. กระบวนวิชาระดับปรญิญาโท             ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   10 หนว่ยกิต 
          1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ                                 1 หนว่ยกติ 
                359791  สัมมนา 1                       1 หน่วยกติ 
 
 
         1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกติ 
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลา่นี ้

 
 
   1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา           ไม่น้อยกว่า   24 หนว่ยกิต 
      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   10 หนว่ยกิต 
          1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ                                 1 หนว่ยกติ 
359791  สมัมนา 1                                                 1 หนว่ยกติ 
 
 
1.1.2 เหมือนเดิม 

 
 
ปรับคำตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 
 
เพิ่มผลลัพธ์การเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
แสดงความสอดคล้องกบั PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359701  การใช้สารควบคมุการเจริญเติบโตของพืช                3 หน่วยกิต 
            ทางดา้นการเกษตร 

359701  การใช้สารควบคมุการเจริญเติบโตของพืช           3 หน่วยกิต 
            ทางดา้นการเกษตร 

ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง  

359702  การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร                   3 หน่วยกิต 359702 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร         3 หน่วยกิต 1. ปรับชื่อภาษาไทยให้เหมาะสมกบัการใช้คำ
ทางวิชาการ 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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2. ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง  

359704  เซลล์พนัธุศาสตร์ทางการเกษตร                         3 หน่วยกิต 359704   เซลล์พนัธุศาสตร์ทางการเกษตร                    3 หน่วยกิต ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง  

359705  สรีรวิทยาหลงัการเก็บเกีย่วพืชสวน                      3 หน่วยกิต 359705  สรีรวิทยาหลงัการเก็บเกีย่วพืชสวน                  3 หนว่ยกติ ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359706  ธาตุอาหารในการผลิตพชืสวน                            3 หนว่ยกิต 359706  ธาตุอาหารในการผลิตพชืสวน                        3 หนว่ยกติ ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359707  ไมโครเทคนิคในพืชสวน                                   3 หน่วยกิต 359707   ไมโครเทคนิคในพืชสวน                              3 หน่วยกิต ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359708  การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง          3 หน่วยกิต 359708  การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง  3 หนว่ยกติ 
                           

1. ปรับคำอธบิายกระบวนวิชา โดยตัดคำวา่ 
“หลักการ” และ “principles” ออก 
2. ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธ์การเรียนรูข้องกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 
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359709  การจดัจำแนกพืชสวน                                      4 หน่วยกิต 359709  การจดัจำแนกพืชสวน                                 4 หน่วยกิต 1. ปรับคำอธบิายกระบวนวิชา โดยตัดคำวา่ 
“หลักการ” และ “principles” ออก 
2.. ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง  

359711  สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว                        3 หน่วยกิต 359711  สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว                      3 หนว่ยกติ 1. ปรับคำอธบิายกระบวนวิชาและเนื้อหา
กระบวนวิชา โดยตัดคำว่า “บทนำ” และ 
“introduction” ออก 
2. ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359713  สรีรวิทยาของไมด้อก                                      3 หน่วยกิต 359713  สรีรวิทยาของไมด้อก                                   3 หนว่ยกติ 1. ปรับคำอธบิายกระบวนวิชาและเนื้อหา
กระบวนวิชา โดยปรับคำว่า “บทนำ” เป็น 
“ความสำคัญของการคา้ไม้ดอก” และ 
“introduction” เป็น “importance of 
flower trading” เพื่อระบุเนื้อหาให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
2. ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง  

359715  กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง                                        3 หน่วยกิต 359715   กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง                                   3 หน่วยกิต 1. ปรับคำอธบิายกระบวนวิชาและเนื้อหา
กระบวนวิชา โดยตัดคำวา่ “หลักการ” และ 
“principles” ออก 
2. ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวน
วิชาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา และ
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ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359716  สรีรวิทยาหลงัเก็บเกี่ยวขั้นสงูของดอกไม้                    3 หน่วยกิต 359716  สรีรวิทยาหลงัเก็บเกี่ยวขั้นสงูของดอกไม้                3 หน่วยกิต ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359722  การปรบัปรุงพันธุ์พืชผัก                                    3 หน่วยกิต 359722  การปรบัปรุงพันธุ์พืชผัก                               3 หน่วยกติ ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359723  สรีรวิทยาของพืชผกั                                        3 หน่วยกิต 359723  สรีรวิทยาของพืชผกั                                    3 หนว่ยกติ ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

 359725  การปรบัปรุงพันธุ์พืชผักให้ต้านทานต่อ              3 หนว่ยกติ 
            สภาพความเครียด 

เพิ่มกระบวนวิชา 359725 ในหลกัสูตรเพ่ือ
สอดคล้องกับการปรับตัวรับการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ พร้อมดำเนินการปรบั 
1. คำอธิบายกระบวนวิชาและเนื้อหากระบวน
วิชา โดยตัดคำว่า "บทนำ" และ "หลักการ" ออก 
2. รูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาเป็น
ผลลพัธ์การเรียนรูข้องกระบวนวิชา และปรับให้
สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่ปรับปรุง 

 359731 ปัญหาสิง่แวดล้อมกับพืชสวน                          3 หน่วยกติ เปิดกระบวนวิชาใหม่ 359731 เพื่อสอดคล้องกับ
การเน้นและขยายขอบเขตงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม 

 359732  ระเบียบวิธีวจิัยทางพืชสวนและ                       3 หนว่ยกติ  
            การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

เปิดกระบวนวิชาใหม่ 359732 เพื่อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะการเป็นนกัวิจัย 

359753  สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ                              3 หนว่ยกิต 359753  สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ                         3 หนว่ยกติ ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
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ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

 359761  การชักนำพฤกษเคมใีนพชืสวน                       3 หนว่ยกติ เพิ่มกระบวนวิชา 359761 ในหลกัสูตรเพ่ือ
สอดคล้องกับการการขยายขอบเขตงานวจิัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิม่ และดำเนินการ
ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

 359762  สารอินทรีย์ระเหยได้ทางการเกษตร                 3 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่ 359762 เพื่อสอดคล้องกับ
การขยายขอบเขตงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างมูลคา่เพิ่ม 

359871  หวัข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1                             1 หน่วยกิต 359871  หวัข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1                        1 หน่วยกิต ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359872  หวัข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2                               2 หนว่ยกิต 359872  หวัข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2                         2 หน่วยกิต ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

359873  หวัข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3                              3 หน่วยกิต 359873  หวัข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3                         3 หน่วยกิต ปรับรูปแบบจากวตัถุประสงค์ของกระบวนวิชา
เป็นผลลัพธก์ารเรยีนรู้ของกระบวนวิชา และ
ปรับให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

             หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ              หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา 

เพื่อเปิดโอกาสในการเพิม่กระบวนวิชาในสาชา
วิชาเฉพาะ ตามรปูแบบของบัณฑติวิทยาลัย 

      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)  ไม่เกิน      14 หนว่ยกิต 
          1.2.1 กระบวนวิชาบงัคับ                     ไม่มี 
          1.2.2 กระบวนวิชาเลอืก.............................ไม่เกิน      14 หนว่ยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)  ไม่เกิน   14 หน่วยกิต 
          1.2.1 กระบวนวิชาบงัคับ                     ไม่มี 
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          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก.............................ไม่เกิน   14 หน่วยกิต
โดยเป็นกระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษาดา้นเกษตรศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ที่สมัพันธ์กับวิทยานิพนธ์ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรระดบับัณฑิตศกึษาประจำสาขาวิชา 

เพิ่มความชัดเจนวา่เป็นกระบวนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาและเกี่ยวข้องกบัเกษตรศาสตรห์รือ
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง                     ไมม่ ี    2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง                      
กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเปน็สำหรับการศึกษา 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา 

 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนวชิาระดับ
ปริญญาตรีเพื่อปรบัพื้นฐานและเป็นประโยชน์
ต่อการทำปรญิญานิพนธ ์

ข. ปริญญานพินธ ์
359799  วิทยานพินธ์                                               12 หน่วยกิต 

 
359799  วิทยานพินธ์ปรญิญาโท                              12 หน่วยกิต 

 
1. ปรับชื่อกระบวนวิชา 
2. เพิ่มผลลัพธก์ารเรียนรู้ของกระบวนวิชา และ
แสดงความสอดคล้องกบั PLOs ของหลกัสูตรที่
ปรับปรุง 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา             ไม่มี 

 
   
 

 
 
 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย 
  1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีฐานข้อมูล 
TCI Tier 1 หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อ
ของนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 
 
 
 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย 
  1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติทีม่ี
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) 
ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 
1 เรื่อง  
  2. การเขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่คณะ ภาควิชา หรือ
สาขาวิชาจัด อยา่งน้อย 1 กิจกรรม 
 
 

 
- ปรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
- เพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และสามารถเสนอโครงรา่งได้เร็วขึ้น 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรบัปรุง 

  2. การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอต่อ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา 

  3.  
 
 

 

จ. ผา่นการสอบประมวลความรู ้
 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดย
นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบณัฑติวิทยาลัยโดยผา่นความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก 

จ. เหมอืนเดิม  

เหมือนเดิม 
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5. ตารางเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาปรับปรุงใหม ่
 

 แบบ 1 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                        หน่วยกิต 
 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ           - 
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์              - 
 นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา        - 
 รวม                       0 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                        หน่วยกิต 
 ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ             - 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ           - 
 เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์           - 
 นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา        - 
 รวม                       0 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
359797 วิทยานิพนธ์                                   12 
 นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 รวม  12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
359797 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 12 
 นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 รวม  12 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
359797 วิทยานิพนธ์                                   12 
 นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 
 รวม                                         12 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
359797 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 12 
 นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 

 รวม                                         12 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
359797 วิทยานิพนธ์                                 12 
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 สอบวิทยานิพนธ์ 
 รวม  12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
359797 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 12 
 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 
 สอบปริญญานิพนธ์ 
 รวม                               12 

  



94 

แบบ 2   

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 
.......... กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 
 รวม                                            12 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 
359…. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 
.......... กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
 ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ - 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 
 เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ - 
 รวม                                 12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
359799 วิทยานิพนธ์                                       6 
 รวม                                   12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขาวิชา 3 
359799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 6 
 รวม                                   12 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 3 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 2 
359799 วิทยานิพนธ์                                       6 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 
 รวม                              11 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 3 
……….. กระบวนวิชาเลือกในหรือนอกสาขา 2 
359799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 6 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 
 รวม                              11 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
359791 สัมมนา 1                                       1 
 สอบวิทยานิพนธ์ - 
 รวม                                     1 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
359791 สัมมนา 1                                       1 
 สอบปริญญานิพนธ์ - 
 รวม                                   1 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศกัดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ไดร้ับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 
   ย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนว่ยกิตของนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
 
 

 
 
  

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
ฉบับที่    ๐๑๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏบิัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรบัโอนนักศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     ข้อ ๑๔  
และข้อ  ๑๕   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ กำหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การ
รับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น   
 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการ
เทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๒๔/๒๕๕๕ เมื่ อวันที ่  ๙  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  ๐๐๐๙/๒๕๕๑   เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและ        การเทียบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
 ๒.  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หรือระหว่างแบบ  ๑  และ   แบบ  ๒  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแผนการศึกษา  และ/
หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
       ๒.๑ นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของ         ผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๖  คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบการศึ กษาที่
ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 
  ๒.๒  ขั้นตอนการดำเนินการ  ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเพ่ือพิจารณา และนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๒.๓ กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และนำมา
คำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
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 ๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  เป็นหลักสูตร
นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   
 การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๒.๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการชำระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา    
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็น
หลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
 

๓. การย้ายสาขาวิชา 
    การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิมหรือ
ระหว่างส่วนงาน  ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
   ๓.๑ นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 
   ๑)  มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่กำหนดไว ้

 ๒) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
  สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
  กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ 

   ๓) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
    สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  และได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 
    กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
   สำหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ  
 วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม ่
   ๓.๒ ขั้นตอนดำเนินการ  ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอกผ่าน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเดิมและประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหม่
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน 
ใหม่เพื่อพิจารณา และนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   
  ๓.๓  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการชำระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา  รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
 ๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ไป 
 ๓.๕  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวน 
   วิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต  
  กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมใน  
  แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้  
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  กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร  
  ลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า B หรืออักษรลำดับขั้น  S 

๒) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ
บางกระบวนวิชาในหลักส ูตรสาขาว ิชาใหม่  ให ้พ ิจารณาเทียบโอนได ้  โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณา
กระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่  และกระบวนวิชา  ที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร
ลำดับขัน้ไม่ต่ำกว่า B หรืออักษรลำดับขั้น S 

 
 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตร
สาขาวิชานั้นๆ ใหม่  และการย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา
เรียบร้อยแล้ว 

  
๔. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๔.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๑) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและ  
         เรียนกระบวนวิชาต่างๆตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมี  
         หน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  ๑๒  หน่วยกิต และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย   
         ๓.๗๕ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
     นานาชาติ 
    ๒) ขั้นตอนการดำเนินการ ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอโอน โดยความเห็นชอบของ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ที่จะให้โอนและรับโอน และ  
     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่จะให้โอนและรับโอนเพื่อ  
              พิจารณาและนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ๓) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อ 
    ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการชำระค่าธรรมเนียมการโอน   
        รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
   ๔) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต  
        กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิต 
    สะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย   
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  ๔.๒ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได ้
หาก 

 ๑) นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่สอบไม่ผ่านการสอบ  
  วิทยานิพนธ์   หรือ 
 ๒) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบ  
  ประมวลความรู้ ตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 
 ๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  หรือ 
 ๔) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓)   ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
   การโอนนักศึกษากรณีน้ี  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้สำเร็จ 

   การศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพ่ือสำเร็จการศึกษาระดับ 
 ปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท นักศึกษาอาจแสดง
ความจำนงขอโอนเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้ การ
สำเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

 
๔.๓ การโอนนักศึกษา 
 ๔.๓.๑  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตร 

ชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน    
    นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
    ๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน  เพือ่เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 
โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
  ทั้งนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒,  และ  ๔.๓.๓  จะโอนหนว่ยกิตได้ไม่เกิน   ร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
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  ๔.๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสตูร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา    
 ที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการ  
 อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

    ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  
    บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวน  
  หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ 

    สาขาวิชาที่รับโอนเฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษา  
   มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  กระบวนวิชาที่ 
    อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า  
    หรืออกัษรลำดับขั้น S  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   ประจำสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน 
    ที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     
  ๓)  ในกรณีที่ค่าลำดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  
  แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้ 
   เข้าสู่ระบบลำดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่รับโอนและ 
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่รับโอนแล้ว 
  ๔)  ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน 
    หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    ประจำส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาของ  
    หลักสูตรที่รับโอน 

๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต  
  วิทยาลัย  และได้มีการชำระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออก  
 รหัสประจำตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

๕. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาใหม่   ที่สำเร็จการศึกษาหรือ
เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี ้
   ๕.๑ ในกรณีที ่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่วยกิตที่ได้
ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้   ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกร ะบวนวิชา  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานได้
พิจารณาเห็นชอบแล้ว   
   ๕.๒  ในกรณีที ่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดม ศึกษาอื่น   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงานที่รับ
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โอน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบ
แล้ว 
  ๕.๓ ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า (Honor 
Program)  และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ  
บัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าวมาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สามารถดำเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้   ท ั ้ งน ี ้ จะต ้องศ ึกษา
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๖. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๖.๑ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมา
เป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษา 
ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

๖.๒  ค่าลำดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะนำมา 
คำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าลำดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานแล้ว 

๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวันเข้าชั้นเรยีน
ของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

๘.  การปรับรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  ตัวแรก
ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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