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  คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
   (หลักสูตรสหสาขาวิชา) 
 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology  
   (Interdisciplinary Program) 
  

 
2. กลุ่มหลักสูตร    :    วิชาการ  
 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
  : ชื่อย่อ    ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Postharvest Technology) 

  : ชื่อย่อ    Ph.D. (Postharvest Technology) 
 
4. วิชาเอก   -ไม่มี-  

 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       48  หน่วยกิต  
แบบ 1.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         72  หน่วยกิต 
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6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  
 หลักสูตร  แบบ 1. 1  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
 หลักสูตร แบบ 1. 2  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ในการสัมมนาประจ าภาคการศึกษาของสาขาวิชาฯ 

 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ  

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

(หลักสูตรสหสาขาวิชา บริหารจัดการโดยคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว) 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
•  มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
•  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
•  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
•  อาจารย์ คร ูนักวิจัยในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น 
•  นักวิชาการ และพนักงาน ในหน่วยงานหรือองค์ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของทั้ง

ภาคราชการและเอกชน 
•  เจ้าของธุรกิจประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และงานในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 
 
 

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

Ph.D. (Horticulture), Mississippi State University, 
U.S.A., 1998 

M.S. (Horticulture), Mississippi State University, 
United States Of America,  1994 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 

วท.บ. (เกียรตินิยม) (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2526 

2. ผศ.ดร.จ านงค์ อุทัยบุตร Ph.D. (Agricultural Science), University of 
Tsukuba, Japan, 1991 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4252  
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

3. ผศ.ดร.วิบูลย ์ ช่างเรือ 
 

Ph.D. (Bioresource Engineering), McGill University, 
Canada, 2006 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 
 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง  

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยการร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางท่ีต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย
ในการผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น มีการเพ่ิมผลิตภาพ การลงทุน และการส่งออก ให้
ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs 
และการสร้างผู้ประกอบการ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี คือ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ก้าวข้ามกับดักความยากจน โดย
ใช้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG อันได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ ( B=Bio Economic) เป็นการพัฒนาความเข้มแข็งจาก
ศักยภาพของประเทศไทยที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร โดยน าเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ใน
การเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น, เศรษฐกิจหมุนเวียน (C= Circular Economic) มุ่งการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการลดของเสียลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย , และ เศรษฐกิจ
สีเขียว (G=Green Economic) เป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาโดยค านึงถึงความยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม มีความตระหนักในคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  

(พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมในสังคม เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้น
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การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน และการเข้ามาของแรงงานอันเป็นผล
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้นแล้ว ยังมุ่งเน้น
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า อันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้ง
ในสังคมไทย โดยสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีควาใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่  

ในด้านสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ   
 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

13.1  การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีแนวคิดให้ตอบสนอง

ทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อ
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งานวิจัยในหลักสูตรเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรมีเป้าหมายใน
การสร้างบุคลากรวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยจากงานวิจัย สามารถบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ที่สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เกิด
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับการเกษตรอย่างยั่งยืน สามารถน าวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของประเทศให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานในระดับสากล 

13.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ด าเนินการให้

สอดรับกับพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสาตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ พื่อการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ตรงตามความต้องการของตลาด ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีเป็นคนดีและเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากล และเป็น
ผู้น าทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ชั้นน าระดับโลก 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
 14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน         
   - ไม่มี – 
 

14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
      - ไมม่ี – 
 

14.3 การบริหารจัดการ   
 - ไม่มี – 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) เป็น
หลักสูตรที่ด าเนินการในรูปแบบสหสาขาวิชา ประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร จึงเน้นให้มีการวิเคราะห์ปัญหา ด าเนินการวิจัยชั้นสูง พัฒนาและ
ประยุกต์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตผลทาง
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

 
1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที ่: 

1. มีความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และวิจัยอย่างลุ่มลึก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
3. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าผลงานวิจัยค้นคว้าไปเผยแพร่ โดยการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวที่ได้มาตรฐานสากล 

   
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง    

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก 5 ปี 

รวบรวมติดตามผลการ
ประเมิน QA ของหลักสูตรทุก
ปี ย้อนหลัง 5 ปี ในด้านความ
พึงพอใจ และภาวะการได้งาน
ของบัณฑิต 

• ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้
งานท าและการประกอบอาชีพ อิสระ
ภายใน  1 ปี 
• ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ ์
•  ร ะดั บคว าม พึ งพอใจของนายจ้ า ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
  ระบบการศึกษาตลอดปี 
  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  

   มีภาคการศึกษาพิเศษ 
   ไม่มี 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 -ไม่มี- 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบการศึกษาตลอดปี 
 ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

 ระบบทวิภาค 
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 

       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 
    ในเวลาราชการ 

     นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
 ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................... ................ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1.1   

1.  เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การรับรอง ในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และผ่านการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

4. มีเงื่อนไขผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตร แบบ 1.2  
1. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีม่หาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้

การรับรอง ในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ที่มีผลการเรียน
ดีมาก (หรือมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป) และมีพ้ืนความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ท างาน มีศักยภาพเพียงพอที่จะท าดุษฎีนิพนธ์ได ้

3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

4. มีเงื่อนไขผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
     ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
     ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย และภาษาต่างประเทศ 
  อ่ืนๆ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
   มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
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   จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย การวิเคราะห์สถิติ และภาษาต่างประเทศ  
 อ่ืนๆ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

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

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ               
แบบ 1.1 (ภาคปกติ)  5  5  5  5  5  
แบบ 1.2 (ภาคปกติ)  1  1  1  1  1  

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

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา           
แบบ 1.1 (ภาคปกติ)      5  5  5 

แบบ 1.2 (ภาคปกติ)          1 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ 

ต้ังงบประมาณ 
 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 106,230,900  21,601,600  109,271,600  21,695,000    2,418,700  21,954,800  

วิจัย   64,689,300  17,096,500  65,481,400    7,348,300  66,301,300    7,465,700  

บริการวิชาการแก่สังคม       338,700      195,000      338,700       525,000       338,700       525,000  

การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

              -         437,000          -        600,000                -      600,000  

สนับสนุนวิชาการ      237,700      667,200        237,700      771,600       237,700       785,200  

บริหารมหาวิทยาลัย   26,119,400  15,921,100   26,766,700   15,952,600   27,436,600  16,125,200  

รวม 197,616,000 45,918,400 202,096,100 46,892,500 206,733,000 47,455,900 

รวมทั้งสิ้น 243,534,400 248,988,600 254,188,900 
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2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว   
 ค่าใช้จ่ายต่อหัว ตลอดหลักสูตร 
     แบบ 1.1   70,600.-  บาท 
      แบบ 1.2   123,600.-  บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 แบบศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการเพ่ือการวิเคราะห ์

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน 

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

           หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
       หลักสูตรแบบ 1.2   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตร  แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร        48 หน่วยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ์          48 หน่วยกิต 
         371898 ดุษฎีนิพนธ์                48    หน่วยกิต 

 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ใน 

 การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ ง  และนักศึกษาจะต้องเข้ าร่ วม
 สัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา              
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2.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
 การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และมีชื่อของนักศึกษาเป็น
ชื่อแรก 

3.  เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   

4.  การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่ าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และน าเสนอต่อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
เพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

   ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ 

  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา        ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา      
                                                       ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก 

  ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภายในปีการศึกษาท่ี 1 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่  

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
 

หลักสูตร  แบบ 1.2   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
           จ านวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร                           72   หน่วยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ์                     72 หน่วยกิต 
           371897 ดุษฎีนิพนธ์   72     หน่วยกิต 

   ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. การจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ใน 

การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุก
ภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา                     

2.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
 การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล   ISI, 
SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 
1 เรื่อง  
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3.  เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   

4. การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
และน าเสนอต่อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย       ภาษาต่างประเทศ 
   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา            ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
                                                       ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ภายในปีการศึกษาท่ี 1 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่  

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
 

  Type 1.1  : Student with Master’s Degree  
      Total credit Degree Requirements  48 credits 

      A. Thesis  48 credits 
   371898 Dissertation       48  Credits 

     B.  Academic activities 
1. Organize a seminar and present paper on the topic related to his/her thesis 

in English once every semester and has to attend seminar every semester 
afterwards’ during the whole course of study. 

2. At least 2 dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend or at least accepted to publish in an international journal, and at 
least one of the two must be list in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of 
Science database with the student as the first author. 

3.  A student has to present in an international conference accepted by the field 
of study at least 1 paper. 
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4.  Report thesis progression to the Graduate School every semester with the 
approved of the Postharvest Technology Graduate Program Administrative 
Committee and the chairman of the Graduate Program Administrative 
Committee. 

  C. Non-credit Courses  
            1.  Graduate School requirement  - a foreign language 
            2.  Program requirement            with consent of the dissertation 

advisory committee 

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

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

regular semester. 
 

Type 1.2  :  Student with Bachelor’s Degree      
Total credit Degree Requirements      72 credits                

A. Thesis 72 credits 
    371897 Dissertation       72  Credits 

              B.  Academic Activities 
1. Organize a seminar and present paper on the topic related to his/her thesis 

in English once every semester and has to attend seminar every semester 
afterwards’ during the whole course of study. 

2. At least 2 dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend or at least accepted to publish in an international journal, and must 
be list in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database with the 
student as the first author at least 1 paper. 

3.  A student has to present in an international conference accepted by the field 
of study at least 1 paper. 

4. Report thesis progression to the Graduate School every semester with the 
approved of the Postharvest Technology Graduate Program Administrative 
Committee and the chairman of the Graduate Program Administrative Committee. 
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C.  Non-credit Courses 
       1. Graduate school requirement     - a foreign language 

2. Program requirement               with consent of the dissertation 
advisory committee 

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

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

 
3.1.3 กระบวนวิชา   

(1) หมวดวิชาบังคับ  
- 

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   
   - 
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

- 
(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 

371898 ดุษฎีนิพนธ์                                                     48 หน่วยกิต 
(Dissertation)    

371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                     72 หน่วยกิต 
(Dissertation)  

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง 371 ตามด้วยเลข 3 หลัก  

มาย ดังนี้มีความห  
เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
เลขหลักหน่วย หมายถึง ชาอนุกรมของหมวดหมู่ของวิ  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
  3.1.4.1  แบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 371898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 
 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

- 

 สอบวัดคุณสมบัติ -          
 เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ -    
 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

-    

 รวม -  รวม 12 
 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
371898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 371898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

      -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

- 

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
371898 ดุษฎีนิพนธ์ 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 
 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

-  สอบดุษฎีนิพนธ์ - 

    จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

- 

 รวม 12  รวม - 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

3.1.4.2  แบบ 1.2 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 
ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  - 371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

     - 

 สอบวัดคุณสมบัติ -    
 เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ -    
 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

-    

 รวม -  รวม 9 

ปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

-  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

     - 

 รวม 9  รวม 9 

ปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

      -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

     - 

 รวม 9  รวม 9 

ปีท่ี  4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
 จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

     -  จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

     - 

 รวม 9  รวม 9 

ปีท่ี  5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

371897 ดุษฎีนิพนธ์ 9  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 
 จดัสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา 

-  สอบดุษฎีนิพนธ์      - 

    จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา 

- 

 รวม 9  รวม - 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  

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

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข* 

(x xxxx xxxxx xx x) 
Ph.D. (Food Science and Technology), 

Mississippi State University, United States 
of America,  1998 

Ph.D. (Horticulture), Mississippi State University, 
United States of America, 1998 

M.S. (Horticulture), Mississippi State University, 
United States Of America,  1994 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2531 

วท.บ. (เกียรตินิยม) (พืชสวน), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2526 

3 2 3 2 36(10) 

2 ผศ.ดร.จ านงค์ อุทัยบุตร* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural Science), University of 
Tsukuba, Japan, 1991 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2527 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2524 

14 6 14 6 43(17) 

3 ผศ.ดร.วิบูลย์  ช่างเรือ* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Bioresource Engineering), McGill 
University, Canada, 2006 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 

3 4 3 4 20(11) 

4 ศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรต ิ
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Horticulture), Oregon State University, 
United States of America, 1983 

M.S. (Horticulture), Oregon State University, 
United States of America, 1980 

วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (อารักขาพืช),     
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519 

6 6 6 6 83(18) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
5 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 

(x xxxx xxxxx xx x) 
Ph.D. (Entomology), Kansas State University, 

Kansas, U.S.A., 2005 
วท.ม. (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540 
วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

14 6 14 6 32(11) 

6 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์  
     ธนาพรพูนพงษ์  
(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr.Sc.agr. (Agriculture Chemistry), Georg 
Augus University of Goettingen, 
Germany, 2005 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

6 6 6 6 30(4) 

7 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (พืชไร่), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2558 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

5 5 5 5 11(4) 

8 ผศ.ดร.แสงทิวา สรุิยงค ์
(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr.Sc.agr. (Agricultural Science), Georg-
August University of Goettingen, 
Germany, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2540 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

14 6 14 6 21(4) 

9 ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

6 3 6 3 27(14) 

10 ผศ.ดร.สรณะ สมโน 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

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

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546 

5 5 5 5 33(13) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
11 ผศ.ดร.อุษาวดี  ชนสุต 

(x xxxx xxxxx xx x) 
Ph.D. (Plant Science Phisiology), Royal 

Holloway College University of London, 

U.K., 2002 

วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

6 6 6 6 32(7) 

12 รศ.ดร.กานดา หวังชัย 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Life and Environmental Science), 
University of Tsukuba, Japan, 2001 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2535 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

8 8 8 8 53(14) 

13 ผศ.ดร.ศิลา กิตติวัชนะ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Chemistry), The University of Bristol, 
UK, 2010 

วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 

14 6 14 6 20(16) 

14 ผศ.ดร.ดามร บัณฑุรตัน ์
(x xxxx xxxxx xx x) 
 
 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2552 

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

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2536  

6 6 6 6 17(4) 

15 รศ.ดร.พรชัย  ราชตนะพันธุ ์
 (x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Packaging), Michigan State University, 
U.S.A., 2003 

M.S. (Polymer Chemistry), Michigan 
Technological University, U.S.A., 1999 

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ),
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2536  

10 6 10 6 151(9) 

16 รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Bioresource Engineering), Oregon State 
University, U.S.A., 2001 

M.S. (Bioresource Engineering), Oregon State 
University, U.S.A., 1997 

วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2532 

14 6 14 6 58(13) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
17 รศ.ดร.เจิมขวญั สังข์สุวรรณ 

(x xxxx xxxxx xx x) 
วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551 
M.Sc. (Packaging), Michigan State University, 

U.S.A., 2001 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 

10 6 10 6 22(12) 

 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารย์ล าดับที่ 1-17 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

1 รศ.ดร.อรณุี อภิชาตสรางกูร Ph.D.( Food and Nutrition 
Science) 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 
(เกษียณ) 

67(10) 

2 ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท Ph.D. (Agricultural Science) ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร 

109(30) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
-   

4.2 ช่วงเวลา  
 -  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 - 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาทุกคนต้องท าดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ที่เป็น

ประเด็นน่าสนใจและเกิดประโยชน์จะได้รับ  เ พ่ือเป็นข้อมูลวิจัยให้ทันสมัยตามเหตุการณ์ ในระดับ
มาตรฐานสากล โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
อย่างน้อย 2 คน หัวข้อ/โครงร่างวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชา คณะและบัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยต้องมีการก าหนดขั้นตอนวางแผนการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และก าหนดระยะเวลาการน าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ตามรายละเอียดของหลักสูตร ผลงานวิจัยต้อง
ได้รับการเผยแพร่เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้การยอมรับ 
และการส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรด้วย 

5.2 ผลการเรียนรู้  
 ผลงานวิจัยที่ได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้สู่
ผู้สนใจ นักวิจัย และชุมชนเกษตรได้ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

5.3 ช่วงเวลา  
แบบ 1.1 

  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 
แบบ 1.2 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 5 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  แบบ 1.1  จ านวน   48  หน่วยกิต 

แบบ 1.2  จ านวน   72   หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
 นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรู้ และความสนใจของตนเองในปัญหาต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว ให้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาถึงการวางแผนการ
ทดลอง ขั้นตอนการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ผลวิจัย เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ และน าเสนอหัวข้อ/โครงร่างงานวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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5.6 กระบวนการประเมินผล   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็น
ผู้ประเมินความเหมาะสม ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของหัวข้อ/
โครงร่างงานวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ์แต่ละโครงร่างก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ต่อไป 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ ยวที่ทันสมัย  สามารถน าองค์
ความรู้ มาบู รณาการเ พ่ือ พัฒนา
งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับตามมาตรฐานทางวิชาการ 
สามารถน าเสนอผลงานในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1.นักศึกษาต้องสืบค้นและท าความเข้าใจในผลงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยจากวารสารระดับนานาชาติ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการวิจัยที่มี
มาตรฐานในระดับสากล และน ามาประกอบกับประเด็นปัญหาที่ต้องการ
วิจัย เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อ/โครงร่างการวิจัย ขอบเขตการวิจัยในการ
พิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนส่งให้คณะกรรมการฯ ของสาขาวิชา
ให้ความเห็นชอบ 
2.มีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาเตรียมความรู้ให้พร้อมในการวิจัยขั้น
สูง การสอบประมวลความรู้ตามหลักสูตร แล้วสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ทางวิชาการต่างๆเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการ วางแผนการวิจัยได้
อย่างดี 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยที่มีความช านาญสูง และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถวิเคราะห์ผลได้ตามมาตรฐาน 
4.ผลงานวิชาการต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

2 .  มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ  ใ น ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทาง
วิ ชาชีพอย่ างต่อ เนื่ อ ง  สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่
ทั น ส มั ย ม า ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนาหรือดูงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษา และสื่อสารแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์  ข่าวสารกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
2.จัดหาเครื่องมือสถานที่และอ านวยความสะดวกการทดลองวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษา 
3.กระตุ้นให้มีการวิจัยที่ใช้ทรัพยากรในการท าวิจัยอย่างคุ้มค่า 

3. เป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รม  มี จ ร รยาบรรณทา ง
วิชาการและวิชาชีพ ในการน าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

1. ปลูกฝังให้มีจิตส านึกต่อความซื่อสัตย์ในการท าวิจัยของตนเอง รู้จักให้
เกียรติในการน าผลงานวิจัยของผู้อื่นมาใช้อ้างอิง 
2. สนับสนุนให้มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มีการอบรมสอดแทรกเนื้อหาในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่รู้จัก
เคารพสิทธิของผู้อ่ืนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆจากการ
ฝึกให้ตรงต่อเวลา มีมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการศึกษาวิจัย ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาในการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย 

2) กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการชี้น าประเด็นให้กับสังคม และมีข้อเสนอแนะ
จากการตอบค าถามในการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

3) ฝึกการปฏิบัติตนในสภาวะเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 
3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) ให้ค าปรึกษาตามความสนใจและเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยคณาจารย์

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้องค์ความรู้และชี้น าให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ใน
การอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่น ามาหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การ
วิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้าจากสภาพความเป็นจริงและข้อมูลในสารสนเทศ  

2) มีการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ และการไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
3) ส่งเสริมการวิจัยในประเด็นเรื่องที่ทันสมัย สร้างองค์ความรู้หรือเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้อง

กับปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เน้นฝึกให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยที่ มีคุณภาพ และมี
จรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี ซื่อสัตย์ต่องานที่ปฏิบัติจากการที่มีการควบคุมมาตรฐานทางวิชาการจาก
คณาจารย์  

4) สนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากงานวิจัยที่ทันสมัย และให้นักศึกษาได้ฝึกฝนแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศในวงกว้างมาใช้ประกอบในการสัมมนาและการวิจัย  
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ประเมินจากการวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ และสอบดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตร
ในระดับมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) ติดตามการวางแผนการทดลอง ขั้นตอน และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ทันสมัย มีการบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาจากการวิจัยด้วยการใช้
เครื่องมือต่างๆและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม  

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค้นคว้าและรวบรวมความรู้ต่างๆ มาสู่  

การก าหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และออกแบบแผนการทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) ประเมินการมีส่วนร่วมในการสัมมนา การแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยและอภิปรายประเด็นความรู้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และมีการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการต่อนักวิชาการได้ 
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          2) ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ  
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) ส่งเสริมการฝึกทักษะโดยก าหนดให้น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

  2) ก าหนดให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่ จัดขึ้นใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

 3) ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยร่วมกันกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ท าการวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยที่มีความช านาญสูงและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  
2.4.3 กลยุทธ์การประเ มินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
1) ประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในการสัมมนาตามเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ประเมินผลการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้น

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
3) มีผลงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ ที่มีการก าหนดประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

งานวิจัยที่มีประโยชน์กับการน าไปใช้ได้จริง  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม  

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ในการวางแผนการทดลองทางสถิติ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการค านวณวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 

2) ก าหนดให้นักศึกษาต้องใช้สื่อที่เหมาะสมน าเสนอผลการวิจัยในการสัมมนา  
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการวิจัยและสัมมนา  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ  

ในระดับชาติและนานาชาติ 
2) ก าหนดให้นักศึกษาต้องใช้สื่อที่เหมาะสมในการน าเสนอผลการวิจัยในการสัมมนา  
3) สนับสนุนให้นักศึกษาผลิตดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและ

ทันสมัย เป็นผลงานการค้นคว้าวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้เป็นอย่างด ี
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
  

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 371898 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1                   

 371897 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.2                   

 ความรบัผิดชอบหลัก                    ความรบัผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
2. ความรู้ 

(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมกับ  

การแก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข

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

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
  ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า

ขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผลล าดับขั้น  และอักษรล าดับ  
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย         ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
   
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล ากับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวน
วิชา 371898 และ 371897 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา 
 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  ทวนสอบจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตจากแบบสอบถาม 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     
 หลักสูตร แบบ 1.1 

1.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอ

ผลงานการท าปริญญานิพนธ์และ/หรือซักถามได้ 
5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล 
ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

6. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 
หลักสูตร แบบ 1.2 

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ่เข้าร่วมฟังการน าเสนอ

ผลงานการท าปริญญานิพนธ์และ/หรือซักถามได้ 
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5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื ่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 
1 เรื่อง  

6. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย  

อย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ 
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มี  
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 ระดับปริญญาเอก 
 จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ  
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาเอก 

- มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา 

2.  บัณฑิต 
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของ

ผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

• การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร แบบ 1.1   

1) ผลงผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, 
PubMed หรือ Web of Science และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

2) เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   

หลักสูตร แบบ 1.2  
1) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ 
Web of Science และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

2) เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   

3.  นักศึกษา  
• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษา

ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุก
คน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

• มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย์  
• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
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• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  
• มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

• มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท า
ดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงาน 

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

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
• มีระบบการด าเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
แบบ 1.1   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบ
ทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

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

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ. 3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

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

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 8 9 10 11 11 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 9 
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แบบ 1.2  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกคร้ัง 

x x x x x x 

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

x x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วนั หลังวันปิด
ภาคการศึกษา  

x x x x x x 

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

x x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ. 3 อและมค.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวน
วิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

x x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0     x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 8 9 9 9 10 11 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 8 8 9 
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หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เ พ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

 เหมาะสมกบันิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน  และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

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

371898   ดุษฎีนิพนธ์    48   หน่วยกิต 
Dissertation 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์หรือลงทะเบียนพร้อมเสนอหัวข้อ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

 
371897   ดุษฎีนิพนธ์    72   หน่วยกติ 

Dissertation 
  เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์หรือลงทะเบียนพร้อมเสนอหัวข้อ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย 
1. อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Suzuki T., K. Eto, Y. Kubota, T. Katayama and T. Pankasemsuk. 2016. Antioxidative catechol 

lignans/ neolignans isolated from defatted kernel of Jatropha curcas.  Journal of 
Wood Science 62(4): 339-348. 

2. Pankasemsuk, T., A. Apichartsrangkoon, S. Worametrachanon and J. Techarang. 2016. 
Encapsulation of Lactobacillus casei 01 by alginate along with hi-maize starch for 
exposure to a simulated gut model. Food Bioscience 16: 32-36. 

3. Praphutphitthaya, P., C. Tiyayon, T. Chetiyanukornkul and T. Pankasemsuk. 2016. Effect of 
brass-like substance on the quality of early germinated arabica coffee bean (Coffea 
arabica L.). Pakistan Journal of Biotechnology 13(3): 165-172.  

4. Kingwatee, N., A. Apichartsrangkoon, P. Chaikham S. Worametrachanon, J. Techarung and T. 
Pankasemsuk. 2015.  Spray drying Lactobacillus casei 01 in lychee juice varied carrier 
materials. Food Science and Technology 62(1): 847-853. 

5.  Apichartsrangkoon, A. , P.  Chaikham, P.  Pankasemsuk and S.  Baipong.  2015.  In vitro 
experiment on Lactobacillus casei 01 plus pasteurized longan juice colonizing the 
digestive system.  Acta Alimentaria, An International Journal of Food Science 44(4) : 
493-500. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ   
1. สิริภัจน์ ธกูลสวัสดิ์ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2561. ผลของสารคล้ายบราสซินต่อผลผลิตและคุณภาพของ

ข้าวโพดหวาน. วารสารเกษตร 34(1): 21-28. 
2. วิกาญดา สายวงค์ใจ, ธนียา เจติยานุกรกุล และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2559. การชักน าให้เกิดแคลลัสและ

ยอดจากเอนโดสเปิร์มของเมล็ดอ่อนสบู่ด า. วารสารเกษตร 32(3): 331-338. 
3. ณัฏฐิกา ตันตราสืบ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข.  2558. ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพ

ของเนื้อทุเรียนดิบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46:3/1(พิเศษ): 129-132.  
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. ศิโรรัตน์ เขียนแม้, จุฑามาศ คุ้มชัย, ธีรวรรณ บุญญวรรณ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2561. ผลของการ

ตกค้างของไดโนทีฟูแรนในใบคะน้า. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561. กรุงเทพฯ. 194-200. 

http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=9633742400
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57189386284
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57189386088
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=24302327100
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=7801655750
https://www.scopus.com/sourceid/25452?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/25452?origin=recordpage
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=7801655750
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=16229420000
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=55583225800
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56355276400
https://www.scopus.com/sourceid/21100255550?origin=recordpage
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2. พริมลักษ์ ประพุทธ์พิทยา, ธนียา เจติยานุกรกุล และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2558. ผลของสารคล้ายบราสซิน
ต่อการงอกของเมล็ดกาแฟอราบิก้า. ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9. 2-3 กรกฎาคม 2558 
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 613-620. 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อุทัยบุตร 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  Hai L.  and J.  Uthaibutra.  2018.  Effect of oxalic acid on visual appearance and quality of 

'Long' longan fruit during low temperature storage. Acta Horticulturae 1213: 161-170. 
2.  Chotikakham, S. , T.  Vichaiya, B.  Faiyue, J.  Uthaibutra and K.  Saengnil.  2018.  Exogenous 

hydrogen peroxide protects senescent spotting and oxidative membrane damage of 
'Sucrier' banana fruit during storage. Acta Horticulturae 1210: 123-130. 

3. Whangchai, K., J. Uthaibutra, N.Nuanaon and H. Aoyagi. 2017. Effect of ozone microbubbles 
and ultrasonic irradiation on pesticide detoxification in tangerine cv.  Sai Nam Pung. 
International Food Research Journal 24(3): 1135-1139. 

4.  Chumyam, A. , L.  Shank, B.  Faiyue, J.  Uthaibutra and K.  Saengnil. 2017.  Effects of chlorine 
dioxide fumigation on redox balancing potential of antioxidative ascorbate-
glutathione cycle in ‘Daw’ longan fruit during storage. Scientia Horticulturae 222: 76-83. 

5.  Jungklang, J. , K.  Saengnil and J.  Uthaibutra.  2017.  Effects of water- deficit stress and 
paclobutrazol on growth, relative water content, electrolyte leakage, proline 
content and some antioxidant changes in Curcuma alismatifolia Gagnep. cv. Chiang 
Mai Pink. Saudi Journal of Biological Sciences 24(7): 1501-1512. 

6. Chuajedton, A., A. Chuajedton, H. Aoyagi, J. Uthaibutra, S. Pengphol and K. Whangchai. 2017. 
Inactivation of Escherichia coli O157:  H7 by treatment with different temperatures 
of micro-bubbles ozone containing water. International Food Research Journal 24(3): 
1006-1010. 

7.  Chumyam, A. , J.  Jungklang, J.  Uthaibutra and K.  Saengnil.  2016.  Exogenously applied 
adenosine triphosphate treatment enhanced antioxidant xapacity and delayed 
senescence of harvested ‘ Daw’  longan fruit.  International Forum- Agriculture, 
Biology, and Life Science August 5-7,2016. Kurume, Japan. 185-193. 

8. Chumyam, A., L. Shank, J. Uthaibutra and K. Saengnil. 2016. Effects of chlorine dioxide on 
mitochondrial energy levels and redox status of ‘ Daw’  longan pericarp during 
storage. Postharvest Biology and Technology 116: 26-35. 

http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=43661041500
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504348040
https://www.scopus.com/sourceid/26209?origin=recordpage
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57203926204
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57203925255
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=36100088600
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504348040
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=13805883100
https://www.scopus.com/sourceid/26209?origin=recordpage
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504710797
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504348040
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=55674288600
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=7102427793
https://www.scopus.com/sourceid/13000154721?origin=recordpage
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=55810874500
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6602446491
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=36100088600
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504348040
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=13805883100
https://www.scopus.com/sourceid/26751?origin=recordpage
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6507453618
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=13805883100
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504348040
https://www.scopus.com/sourceid/19400158383?origin=recordpage
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56801843100
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56801843100
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=7102427793
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504348040
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=37862010000
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504710797
https://www.scopus.com/sourceid/13000154721?origin=recordpage
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9.  Guntiya, N. , B.  Bussaban, B.  Faiyue, J.  Uthaibutra and K.  Saengnil.  2016.  Application of 
gaseous chlorine dioxide for control of fungal fruit rot disease of harvested ‘Daw’ 
longan. Scientia Horticulturae 213: 164-172. 

10. Hassarangsee, S., J. Uthaibutra, N. Nomura and K. Whangchai. 2015. Degradability of treated 
ethion insecticide by TiO2 photocatalysis.  Pakistan Journal of Biological Sciences 
18(1): 27-31. 

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

12. Thinh, D.C., J. Uthaibutra and A. Joomwong. 2015. Effect of wax coating methods on quality 
and strorage life of ‘Cat Hoa Loc’ mango fruit. Acta Horticulturae 1088: 131-136. 

13. Hai L. and J. Uthaibutra. 2015. Effect of fruit dipping in sodium hypochlorite and oxalic 
acid then coating in bees-carnauba mixed wax on peel browning and decay of 
Vietnamese longan fruit. Pakistan Journal of Biological Sciences 12(1): 25-34. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. จุฑารัตน์ สวาทนุช, จ านงค์ อุทัยบุตร และกานดา หวังชัย. 2561. การใช้น้ าอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรดเพ่ือลด

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในโหระพาหลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 
(พิเศษ): 379-382. 

2. วิลาวัลย์ ค าปวน และจ านงค์ อุทัยบุตร. 2561. ผลของระยะการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์
น้ าดอกไม้สีทองที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศที่ 5 องศาเซลเซียส. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 207-210. 

3. วิริญญ์ สิงห์โทราช จ านงค์ อุทัยบุตร และกานดา หวังชัย. 2561. ผลของโอโซนไมโครบับเบิลต่อการลด
ปริมาณสารตกค้างคลอไพริฟอสในผลส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
49: 4 (พิเศษ): 383-386. 

4. อธิวัฒน์ ชุ่มแย้ม อติณัฐ จรดล จ านงค์ อุทัยบุตร และกอบเกียรติ แสงนิล. 2561. ผลของกรดออกซาลิกและ
กรดซาลิซิลิกความเข้มข้นต่ าต่อการเกิดสีน้ าตาลของเปลือกผลล าไยพันธุ์ดอระหว่างการเก็บรักษา. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 75-78. 

 
 
 
 
 
 

http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=43661041500
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6504348040
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. 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. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี, กัมพล วงษ์ซีวะสกุล, วิบูลย์ ช่างเรือ, ปาริชาติ เทียนจุมพล และดนัย บุณยเกียรติ. 

2561. การทดสอบความแม่นย าของเทคนิคเนียร์อินฟราเรดในการตรวจสอบอาหารฟ่ามของผลส้ม
สายน้ าผึ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 195-195. 

2. ณัฐวุฒิ เนียมสอน, วิบูลย์ ช่างเรือ และดามร บัณฑุรัตน์. 2561. ผลของความถี่ในการสั่นและความเร็วลมใน
การแยกหินจากเมล็ดข้าวโพด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 275-278. 

3. ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว, วิบูลย์ ช่างเรือ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี. 
2561. อิทธิพลของความชื้น ก าลังไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างวัสดุกับแผ่นอิเลคโทรดในการให้
ความร้อนข้าวเปลือกด้วยคลื่นวิทยุแบบต่อเนื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 363-366. 

4. ชัยวัฒน์ เผ่าสัดทันพาณิชย์ และวิบูลย์ ช่างเรือ. 2559. การศึกษาพารามิเตอร์ของเครื่องสกัดน้ ามันแบบ
เกลียวอัดส าหรับเมล็ดมะคาเดเมียแตกซีก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. 212-215. 

5. ประพัฒน์ ทองจันทร์, สนอง อมฤกษ์ และวิบูลย์ ช่างเรือ. 2558. การเปรียบเทียบระหว่างถังกลมและถัง
แบบเหลี่ยมในการอบแห้งแบบถังหมุน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46: 3/1(พิเศษ): 425-428. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Changrue, V., W. Phaphuangwittayakul and P. Wongsewasakun. 2016. Alternative cultivation 

of rice production to decrease envionmental impacts. pp. 98-105. In: Climate Change 
Impacts on Agriculture Workshop. June 9-10, 2016. Chiang Mai, Thailand. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. ณัฐวุฒิ เนียมสอน, ทวีชัย นิมาแสง และวิบูลย์ ช่างเรือ. 2561. ผลของรูปร่างชิ้นกล้วยในการอบแห้งเพ่ือการ

ผลิตแห้งกล้วย. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19 
ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์, ประจวบคีรีขันธ์. 26-27 เมษายน. 208-211. 

2. วิบูลย์ ช่างเรือ, ธวัธชัย ธรรมขันแก้ว, ณัฐวุฒิ เนียมสอน, ณัฏวัฒน์ หมื่นมาณี, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และเยาวลักษณ์ 
จันทร์บาง. 2561. การศึกษาพารามิเตอร์ในการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุส าหรับกระบวนการ
ต่อเนื่อง. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19. 26-27 
เมษายน. ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์, ประจวบคีรีขันธ์. 212-215. 

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
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3. ณัฐวุฒิ เนียมสอน, กัมพล วงษ์ซีวะสกุล, วิบูลย์ ช่างเรือ, ณัฏวัฒน์ หมื่นมาณี และปาริชาติ เทียนจุมพล. 
2560. การใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดตรวจสอบความฟ่ามของส้มพันธุ์สายน้ าผึ้ง. การประชุม
วิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19. 26-27 เมษายน. ศูนย์
ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์, ประจวบคีรีขันธ์. 455-458. 

4. ภูชิต ศรีประทุม และวิบูลย์ ช่างเรือ. 2560. การสกัดน้ ามันหอมระเหยจากไพลแบบใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย
โดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 
2560 ครั้งที่ 4. 23-24 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ. 1397-1398. 

 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Kongwong P., D. Boonyakiat and P. Poonlarp. 2019. Extending the shelf life and qualities of 

baby cos lettuce using commercial precooling systems.  Postharvest Biology and 
Technology 150: 60-70. 

2.  Theanjumpol P. , K.  Wongzeewasakun, N.  Muenmanee, S.  Wongsaipu, 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. 

3.  Chanasut U. ,  N.  Rattanpanone, D.  Boonyakiat and W.  Kampoun.  2018.  Chilling injury 

susceptibility of early- season “Sai Nam Peung”  tangerine fruit and alteration of α-
farnesene and conjugated trienols during low temperature storage.  Chiang Mai 
Journal of Science 45(1): 147-153. 

4. Poonlarp P., D. Boonyakiat, C. Chuamuangphan and M. Chanta. 2018. Improving postharvest 
handling of the Royal Project vegetables. Acta Horticulturae 1194: 595-601. 

5.  Boonyakiat, D.  and P.   Poonlarp.  2018.   Research and development on postharvest 
management of the Royal Project flowers. Acta Horticulturae 1194 (85): 587-594. 

6.  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(1). 18-31. 

7.  Maniwara P. , D.  Boonyakiat , P.  Poonlarp, J.  Natwichai and K.  Nakano.  2016.  Changes of 
postharvest quality in passion fruit ( Passiflora edulis Sims)  under modified 
atmosphere packaging conditions. International Food Research Journal 22(4): 1596-1606. 
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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
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=6506042010
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http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=35095961100
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57200334727
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56134909300
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=35095961100
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=35279280300
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56986606900
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56272046500
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=35095961100
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56134909300
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=8983988000
http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=7402011670
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8.  Boonyakiat, D. , C.  Chuamuangphan, P.  Maniwara and P.  Seehanam.  2016. Comparison of 
physico- chemical quality of different strawberry cultivars at three maturity stages. 
International Food Research Journal 23(6): 2405-2412. 

9. Muenmanee, N., A. Joomwong, J. Natwichai and D. Boonyakiat. 2016. Assessment of internal 
quality of Japanese pumpkin (Cucurbita maxima) using near infrared spectroscopy. 
Pakistan Journal of Biotechnology 13(1): 55-65. 

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

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

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

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

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน และดนัย บุณยเกียรติ. 2561. ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพในระหว่างการเก็บผล

มะเดื่อฝรั่งพันธุ์ Brown Turkey. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 50-53. 
2. ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี, กัมพล วงษ์ซีวะสกุล, วิบูลย์ ช่างเรือ, ปาริชาติ เทียนจุมพล และดนัย บุณยเกียรติ. 

2561. การทดสอบความแม่นย าของเทคนิคเนียร์อินฟราเรดในการตรวจสอบอาหารฟ่ามของผลส้ม
สายน้ าผึ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 195-195. 

3. ปรัศนีย์ กองวงค์, วริศนา วนากมล, ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา พูลลาภ. 2561. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การลดอุณหภูมิส าหรับพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 
235-238. 

4. รสริน ศิลปะพงไพร, นฤภร เทพสุวรรณ์, อรอุมา เรืองวงษ์, พลกฤษณ์ มรีวระ, ดนัย บุณยเกียรติ และพิมพ์ใจ 
สีหะนาม. 2561. ผลของความเข้มของปุ๋ยน้ าวีสต้า เคเอส และอุณหภูมิที่เก็บรักษาสของผลล าไย
พันธุ์ดอ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 79-82. 

5. วริศรา วนากมล, ปรัศนีย์ กองวงค์, ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา พูลลาภ. 2561. พารามิเตอร์การลด
อุณหภูมิแบบสุญญากาศที่เหมาะสมส าหรับผักกาดหวานและโอ๊คลีฟแดงตัดแต่งพร้อมบริโภค. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 239-243. 
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การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Poonlarp, P., D. Boonyakiat and N. chanhom. 2015. Effect of EMA packaging on quality of bi-

color sweet corn.  pp.  1586-1591.  In:  Conference Proceedings- Volume II of 29th 
EFFoST International Conference. 10-12 November, 2015. Athens, Greece.  

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  Wuttiwong K. , A.  Ngampongsai and Y.  Chanbang.  2019.  Toxicity property of clove oil 

(Syzygium aromaticum L. )  and rice grain protection against Rhyzopertha Dominica 
(Fabricius) and Sitophilus zeamais Motschulsky. International Journal of Agricultural 
Technology 15(1): 171-182. 

2.  Wangspa W. , S.  Vearasilp and Y.  Chanbang.  2018.  Effects of radio frequency heating and 
storage time on physical and chemical properties of rough rice cv.  Khao Dawk Mali 
105. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 17(2): 97-109. 

3.  Ingkachotivanich P. , Y.  Chanbang, B.  Chuttong, P.  Page and S.  Sommano.  2017. 
Phytochemical composition and larvicidal activity of Litsea glutinosa crude leaf 
extract against the virus-transmitting mosquito, Aedes aegypti (L.). Medicinal Plants 
9(2): 88-94.  

4.  Chuttong, B. ,  Y.  Chanbang, K.  Sringarm and M.  Burgett.  2016.  Physicochemical profiles of 
stingless bee (Apidae:  Meliponini)  honey from South East Asia (Thailand) .  Food 
Chemistry 192: 149-155.  

5.  Wangspa, W. , Y.  Chanbang and S.  Vearasilp.  2015.  Radio frequency heat treatment for 
controlling rice weevil in rough rice cv.  Khao Dawk Mali 105.  Chiang Mai University 
Journal of Natural Sciences 14(2):189-197. 

6. Chuttong B., Y. Chanbang, K. Sringarm and M. Burgett. 2015. Effects of long term storage on 
stingless bee ( Hymenoptera:  Apidae:  Meliponini)  honey.  Journal of Apicultural 
Research 54(5): 441-451. 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
1. กัญชพร สุภาค า, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2561. ประสิทธิภาพของน้ ามันหอม

ระเหยพริกไทยด าในการขับไล่ด้วงงวงข้าวโพด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 399-402. 

http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=57208004501
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2. ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว, วิบูลย์ ช่างเรือ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณ.ี 
2561. อิทธิพลของความชื้น ก าลังไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างวัสดุกับแผ่นอิเลคโทรดในการให้
ความร้อนข้าวเปลือกด้วยคลื่นวิทยุแบบต่อเนื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4(พิเศษ): 363-366. 

3. พีระยา ค าดี, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2560. การควบคุมหนอนเจาะล าต้น
กาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ในสภาพแปลงปลูก 
33(1): 9-20. 

4. พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และเยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2560 . ประสิทธิภาพของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการก าจัดมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐาน
วิทยาของไข่มอดหนวดยาว. วารสารเกษตร 33(3): 337-385. 

5. ชุลีรัตน์ รังสรรค์, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และเยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559. ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสี
เขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงใน
แปลงปลูกกาแฟ. วารสารเกษตร 32(1): 83-93. 

 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
1.  Klong-klaew, T., N. Sontigun, S. Sanit, C. Samerfai, K. Sukontason, H. Kurahashi, P.G. Koehler, 

R. M.  Pereira, K.  Limsopatham, S.  Suwannayod, S.  Thanapornpoonpong, T. 
Chareonviriyaphap and K.L. Sukontason. 2018. Field evaluation fo a semi-automatic 
funnel trap targeted the medically important non-biting flies. Acta Tropica 176: 68-77. 

2.  Somrat, N. , C.  Sawadeemit, S.  Vearasilp, S.  Thanapornpoonpong and S.  Gorinstein.  2017. 
Effects of different binder types and comcentrations on physical and antioxidant 
properties of pelleted sweet corn seeds. European Food Research and Technology 
244: 547-554. 

3. Vearasilp, S., P. Thobunluepop,  S. Thanapornpoonpong, E. Pawelzik and D. von Hörstene. 
2015. Radio frequency heating on lipid peroxidation, decreasing oxidative stress and 
aflatoxin B1 reduction in Perilla frutescens L.  highland oil seed.  Agriculture and 
Agricultural Science Procedia 5: 177-183.  

4. Vearasilp, S., S. Thanapornpoonpong, N. Krittigamas, S. Suriyong, P. Akaranuchat and D. von 
Hörsten. 2015. Vertical operating prototype development supported radio frequency 
heating system in controlling rice weevil in milled rice.  Agriculture and Agricultural 
Science Procedia 5: 184–192. 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
1. Vearasilp, S., S. Thanapornpoonpong, N. Krittigamas, S. Suriyong, P. Akaranuchat and D. von 

Hörsten. 2015. Vertical operating prototype development supported radio frequency 
heating system in controlling rice weevil in milled rice.  Agriculture and Agricultural 
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6. นาวินี สังฆมาตร, นฤภร เทพสุวรรณ์, โสระยา ร่วมรังษี และพิมพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการบรรจุ
ต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอกพันธุ์บ้านไร่เรด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
48(3)(พิเศษ): 327-330. 

7. นิมมิตา สะอาดโอษฐ์, นฤภร เทพสุวรรณ์, โสระยา ร่วมรังษี และพิมพ์ใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการ
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12. รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา หวังชัย   
 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  Wannapokin, A. , R. Rameshprabu, K.  Whangchai and Y.  Unpaprom.  2018.  Potential 

improvement of biogas production from fallen teak leaves with co- digestion of 
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2.  Muengkaew, R.  K.  Whangchai and  P.  Chaiprasart,  2018.  Efficiency of preharvest calcium-
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Horticulturae. 1194: 927-933. 

3.  Muengkaew, R. , K.  Whangchai and  P.  Chaiprasart.   2018.  Application of calcium–boron 
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after harvest in mango fruit ( Mangifera indica L) .  Horticulture Environment and 
Biotechnology 59(4):537-546. 

4. Chuajedton, A., H. Aoyagi, J. Uthaibutra, S. Pengphol and K. Whangchai. 2017. Inactivation of 
Escherichia coli O157:H7 by treatment with different temperatures of micro-bubbles 
ozone containing water. International Food Research Journal, 24 (3): 1006-1010. 

5. Whangchai, K., J. Uthaibutra, N. Nuanaon and H. Aoyagi. 2017. Effect of ozone microbubbles  
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6. Unpaprom,Y., R. Ramaraj and K. Whangchai. 2017. A newly isolated green alga, Scenedesmus 
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hydrothermal method. Chiang Mai Journal of Science 45(2): 1122-1128. 

5. Kaowphong, S., N. Chumha, P. Nimmanpipug and S. Kittiwachana. 2018. Nanosized GdVO4 
powders synthesized by sol–gel method using different carboxylic acids. Rare 
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6.  Wongsaipun S. , C.  Krongchai, J.  Jakmunee and S.  Kittiwachana.  2018.  Rice grain freshness 
measurement using rapid visco analyzer and chemometrics.  Food Analytical 
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1. ณัฐวุฒิ เนียมสอน, วิบูลย์ ช่างเรือ และดามร บัณฑุรัตน์. 2561. ผลของความถี่ในการสั่นและความเร็วลมใน
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เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 3. 23 มิถุนายน 2559. กรุงเทพ. 920-924. 
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2. Suriyatem, R., R. A. Auras and P. Rachtanapun. 2017. Improvement of mechanical properties 
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4. Suriyatem, R., R. A. Auras, P. Intipunya and P. Rachtanapun. 2017. Predictive mathematical 
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10.7324/JAPS.2017.70917 

5. Noiwan, D., P. Suppakul, A. Joomwong, J. Uthaibutra and P. Rachtanapun. 2017. Kinetics of 
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8. Rachtanapun, P., S. Kumthai, N. Mulkarat, N. Pintajam and R. Suriyatem. 2015.  Value added 
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Materials Science and Engineering 87 012081 doi:10.1088/1757-899X/87/1/012081 
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Investigation and modeling of moisture sorption behaviour of rice starch/ 
carboxymethyl chitosan blend films. Materials Science and Engineering 87: 012080 
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15. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ 
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fruit cv. Xichu. pp. 351-358. In: Proceedings of the 45th International Symposium on 
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methods on lycopene and beta carotene of dried gac-mango sheets. pp. 67-73. In: 
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2. วริศรา วนากมล ปรัศนีย์ กองวงค์ ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา พูลลาภ. 2561. พารามิเตอร์การลดอุณหภูมิ
แบบสุญญากาศที่เหมาะสมส าหรับผักกาดหวานและโอ๊คลีฟแดงตัดแต่งพร้อมบริโภค. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 239-243. 

 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  Torpol K. , S.  Sriwattana, J.  Sangsuwan, P.  Wiriyacharee and W. Prinyawiwatkul.  2019. 

Optimising chitosan–pectin hydrogel beads containing combined garlic and holy 
basil essential oils and their application as antimicrobial  inhibitor.  International 
Journal of Food Science and Technology 54: 2064-2074. 

2. Panumong P., S.M. Kim, J. Sangsuwan, N. Leksawasdi and N. Rattanapanone. 2018. Influence 
of calcium salts on quality and microstructure of minimally- processed litchi fruit. 
Chiang Mai Journal of Science 46(1): 46-61. 

3.  Torpol, K. , P.  Wiriyacharee, S.  Sriwattana, J.  Sangsuwan and W.  Prinyawiwatkul.  2018. 
Antimicrobial activity of garlic (Allium sativum L.) and holy basil (Ocimum sanctum L.) 
essential oils applied by liquid vs.  vapour phases.  International Journal of Food 
Science and Technology 53(9): 2119-2128. 

4. Jaimun, R., J. Sangsuwan, P. Intipunya and P. Chantrasri. 2018. Active wrapping paper against 
mango anthracnose fungi and its releasing profiles. Packaging Technology and Science 
31(6): 421-431. 
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5.  Panumong P. , J.  Sangsuwan and N.  Rattanapanone.  2017.  Effect of modified atmosphere 
packaging with varied gas combinations and treatment on the quality of minimally-
processed litchi fruit.  Songklanakarin Journal of Science and Technology 39( 6) : 
715-722. 

6. Jainan, A., A.  Deenu, S. Naruenartwongsakul, P. Raviyan, J. Sangsuwan and S. Kamthai. 2017. 
Preliminary study of alkaline pretreatment effect on carboxymethyl flour (CMF) from 
Chiang Mai University (CMU)  purple rice properties.  Chiang Mai Journal of Science 
44(4): 1624-1632. 

7. Sangsuwan, J., T. Pongsapakworawat, P. Bangmo and S. Sutthasupa. 2016. Effect of chitosan 
beads incorporated with lavender or red thyme essential oils in inhibiting Botrytis 
cinerea and their application in strawberry packaging system. LWT-Food Science and 
Technology 74: 14-20. 

8.  Panumong P. , J.  Sangsuwan, S.M.  Kim and N.  Rattanapanone.  2016.  The improvement of 
texture and quality of minimally-processed litchi fruit using various calcium salts. 
Journal of Food Processing and Preservation 40(6): 1297-1308. 

9.  Panumong P. , S.M.  Kim, J.  Sangsuwan, and N.  Rattanapanone.  2016.  Combined effect of 
calcium chloride and modified atmosphere packaging on texture and quality of 
minimally-processed litchi fruit. Chiang Mai Journal of Science 43(3):555-568. 

10.  Sangsuwan, J. , N.  Rattanapanone and I.  Pongsirikul.  2015.  Development of active chitosan 
films incorporating potassium sorbate or vanillin to extend the shelf life of butter 
cake. International Journal of Food Science and Technology 50(2): 323-330. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. รัชฎาพร ใจมั่น, เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ และ ปริญญา จันทรศรี. 2560. การประยุกต์ใช้กระดาษเคลือบไคโต

ซานผสมวานิลลินกับผลมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยวโดยการห่อเพ่ือควบคุมโรคผลเน่า
แอนแทรคโนส. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ปฎิรูปอารักขาพืชไทย สู่ประเทศ
ไทย 4.0 เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน. 568-581. 

2. รัชฎาพร ใจมั่น, เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ และ ปริญญา จันทรศรี. 2558. ประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบไคโต
ซานผสมวานิลลินที่มีต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนส ในผลมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ . วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 46(3/1)(พิเศษ): 363-366. 
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18. ดร.วิลาวัลย์ ค าปวน 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  Chanasut U. ,  N.  Rattanpanone, D.  Boonyakiat and W.  Kampoun.  2018.  Chilling injury 

susceptibility of early- season “Sai Nam Peung”  tangerine fruit and alteration of α-

farnesene and conjugated trienols during low temperature storage.  Chiang Mai 
Journal of Science 45(1): 147-153. 

2. Chanasut, U., J. Jindaluang, S. Techakaew and W. Kumpoun. 2018. Cell death due to chilling 
injury of mango cultivars ‘ Nam Dok Mai No. 4’ , ‘ Nam Dok Mai Si Thong’  and 
‘Mahachanok’ during low temperature storage. Acta Horticulturae 1194. 405-409. 

3. Singtoraj W., I. Panpadung and U. Chanasut. 2018. A technique to detect cell damage due 
to chilling injury for fruits and vegetables using Trypan blue and Evans blue.  Acta 
Horticulturae 1213: 559-563. 

4. Pattanapo W., N. Boonrueng, W. Kumpoun and U. Chanasut. 2018. Degradation of pesticide 
residue in 'Mahajanaka' mango fruit during storage at different conditions.  Acta 
Horticulturae 1210: 73-77. 

5. Kumpoun, W. and J. Uthaibutra. 2018. Shelf and storage life extension by beeswax coating 
for 'Pan' lime fruit from two production locations. Acta Horticulturae 1213: 171-175. 

6. Kumpoun W., T. Nishizawa, Y. Motomura, T. Puthmee and T. Aikawa. 2017. Histological and 
biochemical traits of chilling-injured pulp tissues as affected by cold storage of 
mango frui. HortScience 52(10): 1380-1384. 

7. Sommano, S., W. Kumpoun and N.A Yusuf. 2017. Subcellular extraction and enzyme 
characterisation of polyphenol oxidase and peroxidase in cinnamon myrtle. Acta 
Physiologiae Plantarum 39(1): 36. DOI 10.1007/s11738-016-2339-8 

8. Kumpoun, W., Y. Motomura and T. Nishizawa. 2015. Free and bound polyphenols in mango 
fruit peel as functional Food Ingredients with high antioxidant activity. Acta 
Horticulturae 1088: 515-519. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. วิลาวัลย์ ค าปวน และจ านงค์ อุทัยบุตร. 2561. ผลของระยะการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์

น้ าดอกไม้สีทองที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศที่ 5 องศาเซลเซียส. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 (พิเศษ): 207-210. 

2. วรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์ นฤมล บุญเรือง และวิลาวัลย์ ค าปวน. 2561. อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการสลายตัว
ของสารก าจัดศัตรูพืชและคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49: 4 
(พิเศษ): 387-390. 
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3. วิลาวัลย์ ค าปวน และ จ านงค์ อุทัยบุตร. 2560. การยืดอายุการปักแจกันของดอกกระเจียวส้ม (Curcuma 
roscoeana) ด้วยสารละลายปรับสภาพดอกและสารเคลือบผิว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46: 3/1 
(พิเศษ) : 215-218. 

4. วิลาวัลย์ ค าปวน และ จ านงค์ อุทัยบุตร. 2558. การจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผล
มะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3/1)(พิเศษ): 
215-218.  

5. วิลาวัลย์ ค าปวน ปริญญา จันทรศรี สุวิทย์ วงศิลา และสุภาพ ชูพันธ์. 2557. การพัฒนาเครื่องก าเนิด
กระบวนการโฟโตแคตาไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์ส าหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง
น้ าดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3/1)(พิเศษ): 133-136. 

 
19. ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  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. 

2. 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. 

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

4. 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. 

5.  Wangtueai, S. , C.  Vichasilp, T.  Pankasemsuk, P.  Theanjumpol and  Y.  Phimolsiripol.  2016.  
Kinetics and nondestructive measurement of total volatile basic nitrogen and 
thiobarbituric acid- reactive substances in chilled Tabtim fish fillets using near 
infrared spectroscopy (NIRS).  International Journal of Food Engineering 2(1): 16-20. 

6. Suchata, S.,  P. Theanjumpol and S.  Karrila. 2015.   Rapid moisture determination for cup 
lump natural rubber by nearinfrared spectroscopy.   Industrial Crops and Products 
76 : 772–780.   
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 

7.  Hemrattrakun, P. , K.  Nakano,  P.  Poonlarp, P.  Theanjumpol, P.  Seehanam, P. 
Thammapruttinan, P.   Maniwara and D.   Boonyakiat.  2016.   Effect of vacuum 
packaging on quality of ‘Xichu’  persimmon fruit after de- astringency treatments. 
Khon Kaen Agirculture Journal 45(4): 685-692.  

8. Muenmanee, N. , R. Kaithin and P.  Theanjumpol. 2016.  Effect of ozone fumigation on post 
harvest quality of grape fruits cv.  Beauty Seedless.  Songklanakarin Journal of Plant 
Science 3(I): 82-90. 

9.  Boonyakiat D. , P.  Theanjumpol, N.  Muenmanee and S.   Sriwongpet.  2015.   A survey of 
postharvest management of arabica and robusta coffee in Thailand.  Agricultural 
Science Journal 46(3/1)(Suppl): 235-238. 

10.  Thayamaha, P. , P.  Theanjumpol and S.   Suriyong.  2015.   Seed Quality of Perilla (Perilla 
frutescens (L. )  Britt. )  during storage in different conditions.   Agricultural Science 
Journal 46(3/1)(Suppl): 87-91.  
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11. Theanjumpol, P., N. Muenmanee and V.  Chang-Rue. 2015. The study of physical properties 
of upland rice.  Agricultural Science Journal 46(3/1)(Suppl): 71-74.   

 
20. ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หม่ืนมาณี 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  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. 

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

3. Muenmanee, N., A. Joomwong, J. Natwichai and D. Boonyakiat. 2016. Changes in physico-
chemical properties during fruit development of Japanese pumpkin (Cucurbita 
maxima). International Food Research Journal 23(5): 2063-2070.  

4. Muenmanee, N., A. Joomwong, J. Natwichai and D. Boonyakiat. 2016. Assessment of internal 
quality of Japanese pumpkin (Cucurbita maxima) using near infrared spectroscopy. 
Pakistan Journal of Biotechnology 13(1): 55-71. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.  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.  

2.  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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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.  

6. 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. 

7. Muenmanee, N. , R. Kaithin and P.  Theanjumpol. 2016.  Effect of ozone fumigation on post 
harvest quality of grape fruits cv.  Beauty Seedless.  Songklanakarin Journal of Plant 
Science 3(I): 82-90. 

8.  Boonyakiat D. , P.  Theanjumpol, N.  Muenmanee and S.   Sriwongpet.  2015.   A survey of 
postharvest management of arabica and robusta coffee in Thailand.  Agricultural 
Science Journal 46(3/1)(Suppl): 235-238. 

9. Theanjumpol, P., N. Muenmanee and V.  Chang-Rue. 2015. The study of physical properties 
of upland rice.  Agricultural Science Journal 46(3/1)(Suppl): 71-74.  

 

21. ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Chuttong, B. and M. Burgett. 2018. Nest comb bee density of the dwarf honey bee species 

Apis florea F.  and Apis andreniformis Smith (Hymenoptera:  Apidae) .  Journal of 
Entomological Research. 42)3( : 405-406 . 

2. Chuttong B., R. Phongphisutthinant, K. Sringarm, M. Burgett and O. Barth. 2018. Nutritional 
composition of pot- pollen from four species of stingless bees ( Meliponini)  in 
southeast Asia. Pot-Pollen in Stingless Bee Melittology 313-324. 

3.  Ingkachotivanich, P. , Y.  Chanbang, B.  Chuttong, P.  Page and S.  Sommano.  2017. 
Phytochemical composition and larvicidal activity of Litsea glutinosa crude leaf 
extract against the virus-transmitting mosquito, Aedes aegypti (L.). Medicinal Plants. 
9(2): 88-94. 

4. Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm and M. Burgett. 2016. Physicochemical profiles of 
stingless bee (Apidae: Meliponini) honey from South East Asia (Thailand). Food 
Chemistry 192: 148-155. 

5.  Chuttong, B. , N. Buawangpong and M.  Burgett.  2015.  Honey bees and coffee.  Bee World 
92(3): 80-83. 
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6. Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm and M. Burgett.  2015. Effects of long term storage 
on stingless bee (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) honey. Journal of Apicultural 
Research 54(5): 441-451.  

 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อภิชาติสรางกูร 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Sangkam, J., A. Apichartsrangkoon, S. Baipong, S. Sriwattana, A. Tiampakdee and P. Sintuya.   

2019.  Combination of pre- blanching corn and pressurization imposed on 

physicochemical and microbiological qualities of corn milk. Food Bioscience (In press) 

 2. Techarang, J, A. Apichartsrangkoon, P. Pathomrungsiyoungkul, S. Sriwattana, Y. Phimolsiripol, 

B.  Phanchaisri and K.  Dajanta.  2019.  Impacts of Hydrocolloids on Physical, 

Microbiological and Sensorial Qualities of Swai- Fish-Based Emulsions Subjected to 

High Pressure Journal of Aquatic Food Product Technology (In press). 

3.  Techarang, J. , A.  Apichartsrangkoon, B.  Phanchaisri, P.  Pathomrungsiyoungkul and S. 

Sriwattana.  2017.  Structural modification of Swai- fish (Pangasius hypophthalmus) -

based emulsions containing nonmeat protein additives by ultra-high pressure and 

thermal treatments. High Pressure Research 37(2): 1–13. 

4.  Pankasemsuk, T. , A.  Apichartsrangkoon, S.  Worametrachanon and J.  Techarang.  2016. 

Encapsulation of Lactobacillus casei 01 by alginate 1 along with hi-maize starch for 

exposure to a simulated gut model. Food Bioscience 16: 32–36. 

5.  Chaikham, P. , V.  Kemsawasd and A.  Apichartsrangkoon.  2016.  Effects of conventional and 

ultrasound treatments on physicochemical properties and antioxidant capacity of 

floral honeys from northern Thailand. Food Bioscience 15: 19–26. 

6. Chaikham, P., A. Apichartsrangkoon, S. Worametrachanon and T. Van de Wiele. 2016. Impact 

of encapsulated Lactobacillus casei 01 along with pasteurized purple-rice drinks on 

modulating colon microbiome using a digestive model. International Journal of Food 

Engineering 12(7): 637–646. 
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7. Techarang, J., A. Apichartsrangkoon, P. Pathomrungsiyounggul,  P. Chaikham and K. Dajanta. 

2015. Viscoelastic behavior and physico-chemical characteristics of heated  swai-fish 

(Pangasius hypophthalmus) based emulsion containing fermented soybeans. LWT - 

Food Science and Technology 66: 63–71. 

8.  Chattong, U. , A.  Apichartsrangkoon, P.  Chaikham, T.  Supavititpatana and A. E.  Bell.  2015. 
Viscoelastic properties and physicochemical characteristics of pressurised ostrich-
meat emulsions containing gum additives.  Innovative Food Science and Emerging 
Technologies 32: 64-69. 

9.  Apichartsrangkoon, A. , P.  Chaikham, T.  Pankasemsuk and S.  Baipong.  2015.  In vitro 
experiment on lactobacillus casei 01 colonizing the digestive system in the presence 
of pasteurized longan juice.  Acta Alimentaria, An International Journal of Food 
Science 44(4): 493–500. 

10.  Chaikham, P. , A.  Apichartsrangkoon S.  Srisajjalertwaja and C.  Phanchaisri.  2015.  Storage 

stability of physical and biochemical parameters of pressurized and heat treated 

Nam Prig Nhum (thai-green-chili paste). Acta Alimentaria, An International Journal of 

Food Science 44(3): 349-356. 

 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Chaiprasart, P., B. Sang-On and N. Pengnet. 2018. Optimization of chitosan and gum Arabic 

coating formulations to physicochemical properties of fresh- cut mango.  Acta 
Horticulturae 1194: 527-535. 

2.  Muengkaew, R. , K.  Whangchai and P.  Chaiprasart.  2018.  Application of calcium–boron 
improve fruit quality, cell characteristics, and effective softening enzyme activity 
after harvest in mango fruit (Mangifera indica L. ) .  Horticulture, Environment, and 
Biotechnology 59(4): 537–546. 

3. Intha, N. and P. Chaiprasart. 2018.  Sex determination in date palm (Phoenix dactylifera L.) 
by PCR based marker analysis. Scientia Horticulturae 236: 251-255. 

4.  Muengkaew, R. , K.  Whangchai and P.  Chaiprasart.  2018.  Efficiency of preharvest calcium-
boron application in improving quality and reducing enzyme activity of pectin 
methylesterase and polygalacturonase in postharvest of 'Mahachanok' mango. Acta 
Horticulturae 1194: 927-934. 
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5. Tangjitwiboonkun, N., P. Chaiprasart and R. Rittiron. 2017. Nondestructive determination of 
total soluble solids in 'Long-Lab-Lae' durian fruits using near- infrared spectroscopy. 
Acta Horticulturae 1186: 151-156. 

6.  Phakdee, N.  and Chaiprasart, P.  2017.  Effect of modified atmosphere storage on the 
extending shelf life of 'Nam Dok Mai Sri Tong' mango fruits.  Acta Horticulturae 1178: 
111-114. 

7. Muengkaew, R.,  P.  Chaiprasart and P.  Wongsawad. 2016. Calcium-Boron addition promotes 
pollen germination and fruit set of mango.  International Journal of Fruit 
Science17(2): 147-158. 

8. Chaiprasart, P. 2016. Effect of 1-methylcyclopropene on postharvest qualities of 'Parajchatan 
#72' strawberry fruit. Acta Horticulturae 1117: 227-230. 

9. Muengkaew, R. and P. Chaiprasart. 2016. Effect of paclobutrazol soil drenching on flowering 
of 'Mahachanok' cultivar. Acta Horticulturae 1111: 323-328. 

10.  Muengkaew R.  and Chaiprasart P.  2016 Changing of physiochemical properties and color 
development of mango fruit sprayed methy jasmonate.  Scientia Horticulturae 198: 
70-77. 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1. อัมรา ทองกลิ่น และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2561. การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ท าลาย

ผลิตผลโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ ในเขตจังหวัดอุ ตรดิตถ์. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1)(พิเศษ): 561-566. 

2. นุชนาฎ ภักดี และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2561. ผลของการใช้สาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีน ร่วมกับการใช้
อุณหภูมิต่ าต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะยงชิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1)(พิเศษ): 
557-560. 

3. พีระศักดิ์ ฉายประสาท,  กวี สุจิปุลิ  และพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. 2561. ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1)(พิเศษ): 517-520. 

4. พีระศักดิ์ ฉายประสาท และพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. 2561. ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1) 
(พิเศษ): 511-516. 

5. มงคล ศิริจันทร์, กวี สุจิปุลิ, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2561. การสร้างประชากร
สตรอเบอรี่ลูกผสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านความหวานและความแน่นเนื้อของผล. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1)(พิเศษ):  362-367. 
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6. นพรัตน์ อินถา และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2561. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมด้วยเทคนิคการใช้ช่อ
ดอก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1)(พิเศษ): 1330-1334. 

7. นพวรรณ พูลพิพัฒน์,  พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม  และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2561. ผลของ NAA และ 
BA ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอ้ืองค าปอน (Dendrobium dixanthun Lchb.f.) เอ้ืองค า
กิ่ว (Dendroium signatum Rchb. f.) และเอ้ืองเก๊ากิ่วแม่สะเรียง (Dendroium tortile Lindl.) 
ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1)(พิเศษ): 230-233. 

8. ศิวลักษ์ ค าแสงดี  และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2561. อิทธิพลของเปลือกมันส าปะหลังและขี้เลื่อยไม้
ยางพาราต่อผลผลิตเห็ดนางรมฮังการี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1)(พิเศษ): 1-4. 

9. มงคล ศิริจันทร์, กวี สุจิปุลิ, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2559. ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และคุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอว์เบอร์รีพัน
พระราชทาน 80, 70 และพันธุ์ 329 ในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 47(3)(พิเศษ): 127-130.  

10. นพรัตน์ อินถา, กวี สุจิปุลิ, ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์, เจริญทรัพย์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2559. การ
ประเมินคุณภาพของผลหลังการเก็บเกี่ยวและการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์อินทผลัมเพ่ือใช้ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(3)(พิเศษ): 241-244. 

11. ณัฐวรรณ พรมมา, สุทินันท์ จันทร์ตา, นันทา เป็งเนตร์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2559. คุณค่าทาง
โภชนาการของต้นอ่อนถั่วลันเตาที่ระยะการเติบโตต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(3) 
(พิเศษ): 221-224. 

12. ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา พีระศักดิ์ ฉายประสาท และบุญส่ง แสงอ่อน. 2559. ผลของสูตรอาหารเทียมต่อการเกิด
ดอกและการผลิตสารส าคัญทางยาของเห็ดถั่งเช่าสีทอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(3) 
(พิเศษ): 36-46. 

13. มงคล ศิริจันทร์, กวี สุจิปุลิ, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2559. ผลของ BA และ 
NAA ต่อการชักน าให้เกิดยอดและรากของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ในสภาพปลอดเชื้อ. 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(1)(พิเศษ): 70-75. 

14. พีระศักดิ์ ฉายประสาท และพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. 2559. ความหลากหลายและการอนุรักษ์
ชาติ เครือข่ายวิจัยพันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยฝึกอบรมบึงราชนก. การประชุมวิชาการระดับ

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ  ครั้งที่ 11. 1358-1364. 
15. พีระศักดิ์ ฉายประสาท, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. 2559. การตรวจสอบคุณภาพ

ทุเรียนหมอนทองแบบไม่ท าลายผลิตผล โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี  (Near 
Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11: 1038-1320. 
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16. พีระศักดิ์ ฉายประสาท กวี สุจิปุลิ และพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม. 2559.  ความหลากหลายทางชีวภาพ
ส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเ . 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11: 1239-1242. 
17. นพรัตน์ อินถา และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2558. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพ่ือใช้ในการจ าแนกเพศ

อินทผลัมไทย.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 115-119. 
18. มงคล ศิริจันทร์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2558. ผลของการฟอกฆ่าเชื้อและสารควบคุมการเจริญเติบโต 

NAA และ BA ที่มีผลต่อการชักน าให้เกิดแคลลัสของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ในสภาพ
ปลอดเชื้อ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 95-99. 

19. นันทา เป็งเนตร์, บุญส่ง แสงอ่อน และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2558. ผลของสารเคลือบผิวไคโทซานต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพและเคมีของมะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์ 4 หั่นชิ้นพร้อมบริโภคที่อุณหภูมิ 
5๐C. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3/1) (พิเศษ): 172-175. 

20. รัฐพล เมืองแก้ว และพีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2558. ผลของแสงและเมทิลจัสโมเนสที่มีผลต่อการเกิดสีแดง
และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3/1) (พิเศษ): 172-175.  
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
  หลักสูตร แบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                          48 หน่วยกิต 
ก. วิทยานิพนธ์ 
902899  วิทยานิพนธ์                                             48 หน่วยกิต 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ 
1. มีการจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการ
สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็น
บทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นช่ือแรกไม่น้อยกว่า 
2  เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่ านการ ให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                             48 หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ ์
371898  ดุษฎีนิพนธ์                                                 48 หน่วยกิต 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ 
1. การจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 
เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web 
of Science และมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือแรก 

3. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในทีป่ระชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   
 
 
 
4. การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และน าเสนอต่อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
 
ปรับรหสักระบวนวิชาและช่ือวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
เพื่อให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการวิจัยที่นักศึกษาได้เสนอโครงร่าง
ดุษฏีนิพนธ์ไว้  
 
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
 ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว ้
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ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลยั ภาษาต่างประเทศ  
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  -ไมม่ี- 
 
 
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธ์ิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค า
ร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาค
การศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโทได้ 
 
จ. การสอบประมวลความรู้ 

นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ เมื่อ
นักศึกษาได้ลงทะเบียนมาแล้ว 4 ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวัน
และเวลา ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้
ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
 

 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเง่ือนไขของบัณฑติวิทยาลยั  ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา      ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา      

                        ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก 
 
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
นักศึ กษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัติ เพื่ อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ภายในปีการศึกษาท่ี 1 

  
 

     เหมือนเดิม 
 
   
     ยกเลิก 
 
 
 
 
 

     ยกเลิก 

 
 
 
 
 

 
 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
 
 
ปรับให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย   เชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
และให้เหมาะสมกับหลักสตูร 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวงดรับนักศึกษาและจะ
ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา 
จึงไม่มีหลักสูตรปริญญาโทรองรับ 
 
สาขาวิชาได้ก าหนดคณุสมบัติของผู้เข้าเรียนต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว และในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์มี
กระบวนการซักถามในประเด็นความรู้ในสายงาน
ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอยู่แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องมีการสอบประมวลความรู้อีก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                          72 หน่วยกิต 
ก. วิทยานิพนธ์ 
902889  วิทยานิพนธ์                                             72 หน่วยกิต 
 
 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ 

1. มีการจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ใน
การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับบัณฑิตศกึษาประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็น
บทความฉบับเต็ม (full paper) และมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรกไม่น้อยกว่า 
3  เรื่อง และน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานของบัณฑิต
วิทยาลั ยทุกภาคการศึกษา  โดยผ่ านการ ให้ ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร                          72 หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ ์
371897  ดุษฎีนิพนธ์                                              72 หน่วยกิต 
 
 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ 
1. การจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 
เรื่อง โดยต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science 
และมีชื่อของนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติทีเ่ป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   
 
 
 
4. การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และน าเสนอต่อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะเพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
 
 
ปรับรหสักระบวนวิชาและช่ือวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
 
เพื่อให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการวิจัยที่นักศึกษาได้เสนอโครงร่าง
ดุษฏีนิพนธ์ไว้ 
 
 

    เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 
 

 
 
 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว ้
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ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลยั ภาษาต่างประเทศ  
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา – ไม่มี-  
 
 
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถเพื่อมีสิทธ์ิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค า
ร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาค
การศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโทได้ 

 
จ. การสอบประมวลความรู้ 
          นักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบประมวลความรู้ เมื่อ
นักศึกษาไดล้งทะเบียนมาแล้ว 6 ภาคการศึกษา และท าการสอบตามวัน
และเวลา ท่ีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้
ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบไดไ้ม่เกิน 2 ครั้ง 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเง่ือนไขของบัณฑติวิทยาลยั   ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา      ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา      

                        ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก 
 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ภายในปีการศึกษาท่ี 1 
 
   เหมือนเดิม 
 
 

 

    ยกเลิก 
 
 
 

 

 
     
 
    ยกเลิก 

 
 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
 
 
ปรับให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย   เชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
และให้เหมาะสมกับหลักสตูร 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวงดรับนักศึกษาและจะ
ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา 
จึงไม่มีหลักสูตรปริญญาโทรองรับ 
 
สาขาวิชาได้ก าหนดคณุสมบัติของผู้เข้าเรียนต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว และในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์มี
กระบวนการซักถามในประเด็นความรู้ในสายงาน
ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอยู่แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องมีการสอบประมวลความรู้อีก 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่  
 แบบ 1.1 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                              - 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ                                                       -      
สอบวัดคณุสมบตัิ                                                                           -          
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์                                                          -       
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                              - 
  รวม                                                            -  
      

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                             - 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ                                                      -      
สอบวัดคณุสมบตัิ                                                                          -          
เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์                                                          -       
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                - 
  รวม                                                           -  
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                               - 
                               รวม                                                           12  
             

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
371898 ดุษฎีนิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                - 
                               รวม                                                          12  
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                                - 
                                รวม                                                          12  
            

 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
371898 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                - 
                               รวม                                                            12  
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                               - 
                               รวม                                                           12  
             

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
371898 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                  - 
                               รวม                                                            12  
 

 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12   
สอบประมวลความรู้                                                                         -                           
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                               - 
                               รวม                                                           12   
            
 
 

 

 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
371898 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     12                                                  
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                  - 
                               รวม                                                            12  
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                               - 
สอบวิทยานิพนธ์                                                                             - 
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                             - 
                               รวม                                                             -  

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                               - 
สอบดุษฎีนิพนธ์                                                                              - 
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 

                               รวม                                                     - 
 

 แบบ 1.2 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                              - 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ                                                       -      
สอบวัดคณุสมบตัิ                                                                           -          
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์                                                          -       
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                              - 
  รวม                                                            -  
      

 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                              - 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ                                                       -      
สอบวัดคณุสมบตัิ                                                                           -          
เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์                                                           -       
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
  รวม                                                            -  

 
 



82 
 

82 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                               - 
                               รวม                                                           12  
             

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                            9  
 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                                - 
                                รวม                                                          12  
            

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9                              
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                            9 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                               - 
                               รวม                                                           12  
             

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                            9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                                - 
                                รวม                                                          12  
            

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                            9  
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                               - 
                               รวม                                                           12  
             

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9                               
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                             9  
 

 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต 
902899 วิทยานิพนธ์                                                                   12   
สอบประมวลความรู้                                                                         -                           
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                                    - 
                               รวม                                                           12   
            

 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9  
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                             9  
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                               - 
สอบวิทยานิพนธ์                                                                             - 
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา                             - 
                               รวม                                                             -  

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9  
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                             9  

 
 

            
 

ชั้นปีที่ 5 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
371897 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9  
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                 - 
                               รวม                                                             9 
 

  ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย                                               - 
สอบดุษฎีนิพนธ์                                                                              - 
จัดสัมมนา น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา                                  - 

                               รวม                                                     - 
 

 
 
 
 
 


