
 

รายละเอียดของหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  

สาขาวิชาโรคพืช  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บณัฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาโรคพืช  

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Plant Pathology  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) 

  : ชื่อย่อ    ปร.ด. (โรคพืช) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Plant Pathology) 

  : ชื่อย่อ    Ph.D. (Plant Pathology) 
 

3.  วิชาเอก     - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

    แบบ 1.1   จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร     48  หนว่ยกิต  

    แบบ 1.2  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร     72  หนว่ยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

แบบ 1.1 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  และใชเ้วลาศกึษาอย่างมากไม่เกิน  

            5 ปีการศึกษา 

แบบ 1.2 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  

            7 ปีการศึกษา 
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 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

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

 5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

           เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่  1  ปีการศึกษา  2555 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่......เมื่อวันที่......เดือน.........ปี……. 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........เมื่อวันที.่......เดือน..........ป.ี......  

 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่......เดือน...........ปี......... 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา 2557 
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8.  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 -รับราชการ : กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร 

                        เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  และเป็นครูในสถานการศกึษาอาชีวศึกษา 

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

                         หรอืโรงเรียนเอกชน 

 -ธุรกิจส่วนตัว : เป็นเจ้าของห้างร้านที่ขายอุปกรณ์การเกษตร  ปุ๋ย, สารเคมี  และ อื่น ๆ 
 

9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษา, สาขาวิชา 

สถาบันที่ศึกษาส าเร็จ, ปีที่จบการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

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

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

   Japan. 1995 

x-x x x x-x x x x-x x-x  

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

- วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  

   2544 

x-x x x x-x x x x-x x-x  

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

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

   2000 

x-x x x x-x x x x-x x-x  

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 

      11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
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   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึน้อยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กล่าวถึง  

ปัจจัยส าคัญต่อการผลิตพืชของประเทศ  การแก้ปัญหาที่เกิดจากโรคพืช  มีความจ าเป็นต้องใช้องค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางด้านโรคพืช  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุกระบวนการเกิดโรคและวิธีการ

ป้องกันก าจัดที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม  หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาโรคพืช ได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  ในปัจจุบันวิชาการทางด้านโรคพืชได้มีการ

พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ทั้งในภาครัฐ และเอกชนได้มีมากขึ้น 

ภาควิชาฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ

เพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านโรคพืช 
 

      11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2555 - 2559) กล่าวถึงการ

เปลี่ยนแปลงด้านสังคมประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ  ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสในการ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อย่างสันติและเกื้อกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้ง

การสรา้งกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 

12  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

   จากสถานการณ์ข้อ 11.1 และ 11.2 ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเกิดที่คนขาดความรู้ที่จะพึ่งตนเองใน

ด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องแก้ที่คน เมื่อ เปรียบเทียบ

ระหว่างการผลิตทางการเกษตรทั้งหมด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ได้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม มผีลงานเป็นที่ยอมรับ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐานการศึกษาสูง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรได้ และพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลของระดับอุดมศึกษาไทย และสู่ภูมิภาค หรือ

นานาชาติ อีกทั้งเพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญและมีความสามารถสูงด้าน

โรคพืช สามารถวิเคราะห์ปัญหา วิจัยแก้ปัญหาและน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และมี

ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาต ิ
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้น

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความตอ้งการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง รู้จริง 

ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช จึง

มุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่

สนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม มีจิตส านึกในศิลปวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ และด ารงตนในสังคมได้อย่างมธีรรมาภบิาล  
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   
 

 13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น     

      - ไม่มี – 

 

13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน 

      - ไม่มี - 
 

13.3  การบริหารจัดการ   

      - ไม่มี - 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

      1.1 ปรัชญา  

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการศกึษาและวิจัย ทั้งทางดา้นโรคพืชวิทยาแมบ่ท และโรคพืชวิทยา

ประยุกต์ ให้สามารถน าวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพสูงมาปรับใช้ สามารถ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาทั้งในทางกว้าง และทางลกึได้อย่างเป็น

ระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาอย่างมคีุณธรรม มีความพร้อมในการป้องกันและก าจัดโรคพืชที่เกิด

จากสาเหตุต่างๆ ที่ท าความเสียหายแก่พืชเศรษฐกิจด้วยต้นทุนต่ า และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชว้ิธีการอื่นทดแทนการใชส้ารเคมีควบคุมโรคพืช ซึ่งอาจเป็น

อันตรายต่อผูใ้ช้ ผูบ้ริโภค และก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุง่ผลิตบัณฑิตให้มทีักษะ 

และประสบการณ์ในการพัฒนาวิทยาการด้านโรคพืชในหมวดวิชาเฉพาะ เช่น โรคพืชที่มีสาเหตเุกิด

จากเชือ้รา แบคทีเรยี ไวรัส ไวรอยด์ ไฟโตพลาสม่า และไส้เดือนฝอย ให้ดียิ่งขึ้น ทันสมัยมากขึน้ โดย

เน้นการวจิัยเพื่อวทิยานพินธ์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑติที่สามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

      1.2 วัตถุประสงค์   

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาโรคพืช ที่มี  

1) ความเช่ียวชาญระดับสูงในสาขาวิชาโรคพืช โดยเน้นความเข้าใจทั้งทางทฤษฏี และการปฏิบัติ

เชงิวิชาการในด้านต่างๆ ได้แก่ การใชจุ้ลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และการใช้สารสกัดสมุนไพร เพื่อ

ป้องกันและก าจัดโรค ตลอดจนน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาวิจัยด้านโรคพืช  

2) คุณธรรม จรยิธรรม มีความรูค้วามสามารถ ตลอดจนมทีักษะ  และมีประสบการณใ์นด้าน

การวิเคราะห ์วิจัย และทดลองในระดับก้าวหนา้ เพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองของการสร้างเทคโนโลย ี

และองค์ความรูใ้หม ่เพื่อพัฒนาวิทยาการในสาขาวิชาโรคพืช  

3) ความเป็นผูน้ าด้านความคิด มีวสิัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจในการใชส้ารเคมีเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยน าหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานมาใช้เพื่อลดการใช้

สารเคมีลงให้น้อยที่สุด เพื่อตอบสนองตอ่ความขาดแคลนบุคลากรในด้านนี ้ช่วยใหส้ามารถแก้ปัญหา

ที่บั่นทอนความยั่งยนืของระบบเกษตรไทย ที่เผชิญปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากโรคพืชจ านวนมาก 

และเสริมสร้างประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรในการแก้ปัญหาของประเทศ  
 

 

 

 

 

 



 7 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะ 

การได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

เอกที่ได้งานท า หรอืการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

เอกที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  

  ระบบรายปี 

  ระบบทวิภาค  

       ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

  ระบบหนว่ยการศกึษา (Module)  
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มภีาคฤดูร้อน 
 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค - ระบุ

รายละเอียด) 

     ..........................................-ไม่ม-ี.......................... 
 

2.   การด าเนินการหลักสูตร  
 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

        ระบบการศึกษาตลอดปี 

  ในเวลาราชการ   

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

        ระบบทวิภาค 

  ในเวลาราชการ   

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

        ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

  ในเวลาราชการ   

  นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................... 
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2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

หลักสูตรแบบ 1.1  

ผูส้มัครเข้าศกึษาต้องส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาโรคพืช เกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.00 หรอืเทียบเท่า จาก

สถาบันการศกึษาที่ ก.พ. รับรอง  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ประจ าสาขาวิชาโรคพืช โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่  เรื่องการรับสมัครเข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา  
 

หลักสูตรแบบ 1.2  

ก. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรทีี่มผีลการเรียนที่ดีมาก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คือมผีล

การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5 ในสาขาวิชาโรคพืช เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรอืสาขาวิชาอื่น

ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวิชา    

โรคพืช  

ข. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี คือมคีะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0 

ในสาขาวิชาโรคพืช เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผลงานวิจัยที่

ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/สิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ ที่มคีณะกรรมการตรวจสอบ

ผลงาน (peer review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาฯ อย่างนอ้ย 1 เรื่อง ที่ท าในระยะ 3 ปีล่าสุดก่อน

การสมัครเข้าศกึษาต่อ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษา 

สาขาวิชาโรคพืช   
 

2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

  ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 
  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 

 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรยีนใน 
     มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล  
      ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
  อื่นๆ ……………………………… 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาคการศกึษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ 

หลักสูตรแบบ  1.1 (ฐานปริญญาโท) 

หลักสูตรแบบ  1.2 (ฐานปริญญาตร)ี 

 

2 

1 

 

2 

  - 

 

2 

 1 

 

2 

  - 

 

2 

1 

 

2 

- 

 

2 

1 

 

2 

- 

 

2 

1 

 

2 

- 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา 

หลักสูตรแบบ  1.1 (ฐานปริญญาโท) 

หลักสูตรแบบ  1.2 (ฐานปริญญาตร)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

2 

1 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน   

2.6.1 รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี  โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อ

การเสนอตั้งงบประมาณ 
 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

 

การเรยีนการสอน 
 

78,500,600 
 

 

25,956,600 
 

79,285,600 
 

26,020,900 
 

80,078,400 
 

26,184,000 
 

วิจัย 
 

22,610,800 
 

 

8,196,200 
 

24,530,000 
 

8,242,800 
 

26,610,700 
 

8,295,100 
 

บรกิารวิชาการฯ 
 

3,000,000 
 

 

3,912,800 
 

3,100,000 
 

3,950,600 
 

3,200,000 
 

3,988,900 
 

การท านุบ ารุงฯ 
 

- 
 

 

600,000 
 

- 
 

602,400 
 

- 
 

604,200 
 

สนับสนุนวิชาการ 
 

250,200 
 

 

1,578,900 
 

250,200 
 

1,586,700 
 

250,200 
 

1,594,500 
 

บริหารมหาวิทยาลัย 
 

28,148,000 
 

 

6,877,300 
 

28,148,000 
 

17,138,100 
 

28,148,000 
 

17,137,600 

 

รวม 
 

132,509,600 
 

 

57,382,100 
 

135,313,800 
 

57,541,500 
 

138,287,300 
 

57,804,300 
 

รวมทั้งส้ิน 
 

189,891,700 
 

 

192,855,300 
 

196,091,600 

 

2.6.2  คา่ใช้จ่ายต่อหัว (ข้อมูลจากกองแผน) 

    แบบ 1.1      จ านวน   80,000   บาท 

    แบบ 1.2    จ านวน   80,000   บาท 
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2.7   ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

  อื่นๆ (ระบุ)  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าด้วยการศกึษาขั้นบัณฑติ 

                      ศกึษา 

2.8   การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2554 และประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการ

เปลี่ยนแผนการศกึษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศกึษา และการเทียบโอนหน่วยกิต 

ของนักศึกษาบัณฑิตศกึษา 
 

3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1   หลักสูตร 
   3.1.1   จ านวนหน่วยกิต  

    หลักสูตรแบบ 1.1  จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  48  หนว่ยกิต 

    หลักสูตรแบบ 1.2  จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  72  หนว่ยกิต 

   3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร  

  3.1.2.1   หลักสูตร แบบ 1.1  ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

     จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต  

      ก.  วิทยานิพนธ์   48  หน่วยกิต  

        360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   48  หน่วยกิต  

  ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  

      1.  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ  

      1 ครั้ง  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  3  ภาคการศกึษา  และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง 

      ตลอดระยะเวลาการศกึษา  

   2.  ผลงานส่วนหนึ่งหรอืทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตพีิมพ์  หรอืตอบรับ

ให้ตพีิมพ์ในวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาโรคพืช 

หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มรีายงานการประชุม (proceedings) 
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ฉบับสมบูรณ์ (full paper)  ซึง่มคีณะกรรมการตรวจสอบผลงาน (peer review) หรอื

มกีารจดสทิธิบัตรไม่น้อยกว่า  2  เรื่อง   โดยที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว   อย่าง

น้อยหนึ่งเรื่องตอ้งได้รับการตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติโดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

   3.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศกึษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยทุก

ภาคการศกึษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ า

คณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา   

      ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

     1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ   

     2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -  

           ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ  

เพื่อมสีิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่   การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจาก

การสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

ได้  
 

  3.1.2.2   หลักสูตร แบบ 1.2  ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

     จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต  

   ก.  วิทยานิพนธ์  72 หน่วยกิต  

        360897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  72 หนว่ยกิต  

  ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

      1.  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ  

     1 ครั้ง  เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า  4  ภาคการศกึษา  และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง 

     ตลอดระยะเวลาการศกึษา  

  2.  ผลงานส่วนหนึ่งหรอืทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอืตอบรับ

ให้ตพีิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาโรคพืช 

หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มรีายงานการประชุม (proceedings) 

ฉบับสมบูรณ์ (full paper) ซึ่งมคีณะกรรมการ ตรวจสอบผลงาน (peer review) หรอื
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มีการจดสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอย่างน้อย

หนึ่งเรื่องต้องได้รับการตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

  3.  การประเมินผล: นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหนา้ในการวิจัยต่อคณะกรรมการที่

ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา, คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ า

สาขาวิชาฯ, คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าคณะฯ และคณะกรรมการ

ประจ าบัณฑติวิทยาลัย 

   ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

     1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ  

     2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - 

   ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ  

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ  

เพื่อมสีิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่   การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจาก

การสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

ได้  

 

 Type 1.1 :  Student with Master’s Degree  

      Total credit    48 credits 

      A. Thesis  48 credits 

    360898  Ph.D. Thesis  48 credits 

     B.  Academic activities 

1) A student has to organize and present a seminar on the topic related to 

 his/her thesis once every semester for at least 3 semesters and students have 

 to attend seminar every semester that the course is offered. 

2) A part or the whole of his/her thesis must be published or accepted to be 

published in the accredited journals or academic printed papers of plant 

pathology or presented to the international meetings which have proceedings 

(full paper) under peer review or patent of the work at least 2 papers. At least 
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one of which must be published in an international and student must be the 

first author.  

3) A student has to report thesis progression to the Graduate School every 

  semester, for approval by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

  C.  Non-credit Courses 

            1.  Graduate School requirement - a foreign language 

            2.  Program requirement - 

 D. Qualifying Examination 

 1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability  

    before presenting a thesis proposal. 

  2) An unsuccessful examinee may take re-examination within the following  

  regular  semester. 

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

the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 
 

 

Type 1.2 :  Student with Bachelor’s Degree   

     Total  credit      72 credits                

 A. Thesis  72 credits 

    360897  Ph.D. Thesis   72 Credits 

  B. Academic Activities 

1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to  

   his/her thesis once every semester for at least 4 semesters and students  

   have to attend seminar every semester that the course is offered. 

2) A part or the whole of his/her thesis must be published or accepted to be 

published in the accredited journals or academic printed papers of plant 

pathology or presented to the international meetings which have proceedings 

(full paper) under peer review or patent of the work at least 3 papers. At 

least one of which must be published in an international journal and student 

must be the first author.  
3) A student has to report thesis progression to the Graduate School every 

semester, for approval by   the Chairman of the Graduate Study Committee. 
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  C.  Non-credit Courses 

       1. Graduate School requirement - a foreign language 

    2. Program requirement -  

  D.  Qualifying Examination 

 1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability  

  before presenting a thesis proposal. 

 2) An unsuccessful examinee may take re-examination within the following  

  regular semester. 

  3) An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  

   with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 
 

   3.1.3   กระบวนวิชา  

 (1)   หมวดวิชาบังคับ            -    หน่วยกิต  

(2)   หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ         -    หน่วยกิต  

(3)   หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ         -    หน่วยกิต  

(4)   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  หลักสูตรแบบ 1.1 (360898)       48   หน่วยกิต  

    หลักสูตรแบบ 1.2 (360897)       72   หน่วยกิต  
 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้  

 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด  

 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา  

 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา  

 4. เลขหลักหนว่ย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
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   3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

   3.1.4.1  หลักสูตร แบบ 1.1 (ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

 360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 สอบวัดคุณสมบัติ     

 เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์     

      

 รวม -  รวม 12 
 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

360898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 360898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา    เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

 

    สอบวิทยานิพนธ์  

       

 รวม 12  รวม - 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 

  3.1.4.2  หลักสูตร แบบ 1.2 (ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)  
ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารมหาวิทยาลัย  - 360897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 สอบวัดคุณสมบัติ   เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

      

 รวม -  รวม 12 
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ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

360897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 360897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

      

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

360897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 360897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา     

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

360897  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

 

    สอบวิทยานิพนธ์  

      

 รวม 12  รวม - 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

 
 

   3.1.5    ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

   ระบุไว้ในภาคผนวก 

 

 

 



3.2  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร:  แบบ 1 (แบบ 1.1 และ 1.2)  
 

 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 
 

คุณวุฒิการศกึษา, สาขาวิชาที่จบ 

สถาบันที่ศกึษาส าเร็จ, ปทีี่จบการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่อง    

ในระยะ  

5 ปลีา่สดุ) 

 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตรี 
 

บศ. 
 

ตรี 
 

บศ. 

1. รศ. ดร. ชัยวัฒน์  โตอนันต ์

 

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

12 11 12 11 124(79) 

2. ผศ. ดร. อังสนา  อคัรพิศาล 

 

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

12 6 12 6 25(8) 

3. ผศ. ดร. เกวลิน  คณุาศักดากุล 
 

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

16.5 5 14 12 17(5) 

4. อ. ดร. สรัญยา  วัลยะเสว ี

 

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

11.67 10 11.67 10 23(7) 

5. อ. ดร. รัชดาวรรณ  ชวีังกูร  
 

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

12 12 12 12 12(12) 

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
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ที ่

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 
 

คุณวุฒิการศกึษา, สาขาวิชาที่จบ 

สถาบันที่ศกึษาส าเร็จ, ปทีี่จบการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
 

ตรี 
 

บศ. 
 

ตรี 
 

บศ. 

1. รศ. ดร. ชัยวัฒน์  โตอนันต ์
 

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

13.3 11 13.3 11 124(79) 

2. ผศ. ดร. อังสนา  อคัรพิศาล 

 

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

12 6 12 6 25(10) 

3. ผศ. ดร. เกวลิน  คณุาศักดากุล 

 

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

16.5 5 14 12 17(4) 

4. อ. ดร. สรัญยา  วัลยะเสว ี
 

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

11.67 10 11.67 10 23(7) 

5. อ. ดร. รัชดาวรรณ  ชวีังกูร  

 

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

12 12 12 12 12(12) 

 

* ผลงานทางวิชาการ การค้นควา้ วจิัย หรอืการแตง่ต ารา ระบุในภาคผนวก 
 



3.2.3   อาจารย์พิเศษ  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

1 รศ. ดร. นุชนาฎ  จงเลขา 

 

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

โครงการหลวง 

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

Los Banos, Philippines  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

3 ผศ. ดร. วรวรรณ 

ชาลพีรหม 

Ph.D. (Molecular Biology and Virology) มหาวทิยาลัยแมโ่จ,้  เชยีงใหม ่

4 Prof. Dr. A. J. S. Whalley Ph.D. (Mycology) Liverpool John Moores Univ., 

England  

5 Prof. Dr. R.J. McGovern Ph.D. (Plant Pathology and Virology) University of Florida, USA. 

6 Prof. Dr. Kazuya Akimitsu Ph.D. (Molecular Plant-Parasite Interaction) Kagawa University, Japan 

7 Prof. Dr. Susumu 

Takamatsu 

Ph.D. (Molecular Plant Pathology) Mie University, Japan 

8 Prof. Dr. Kevin D. Hyde Ph.D. (Mycology) มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง, 

เชยีงราย 

9 Prof. Dr. Pedro Crous Ph.D. (Mycology) CBS-KNAW Fungal Biodiversity 

Centre (CBS), The Netherlands 
 

หมายเหต:ุ  อาจารย์พิเศษในต่างประเทศตามตารางข้างบน เป็นอาจารย์พิเศษที่ร่วมในโครงการวจิัยท่ีนักศกึษาจะต้อง

เดินทางไปท าวิจัยในตา่งประเทศ จ านวนอาจารย์พิเศษท่ีมากจงึหมายถงึเครอืขา่ยงานวจิัยท่ีมีมาก ซึ่งหมายถึงความพร้อม

และความเข้มแข็งของหลกัสูตร  

 
 

http://www.cbs.knaw.nl/
http://www.cbs.knaw.nl/


4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  

นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจใน

สาขาวิชาโรคพืช ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตการวิจัย

และแผนการท างานที่ชัดเจน มีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามรูปแบบที่ก าหนด เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งซึ่ง

ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

4.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เป็นงานวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาโรคพืช ซึ่งจะท าให้สามารถน า

ความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

4.2 มาตรฐานการเรียนรู้  

1.  สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวความคิด  และวิธีด าเนินงานในการท าวิจัย             

เพื่อวิทยานิพนธ์ หรอืโครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ดว้ยตนเอง  

2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง มกีารสบืค้นขอ้มูลอย่างเป็นระบบ  

3.  สามารถด าเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ ในการหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ เพื่อขยายองค์ความรู้เดิม 

หรอืแนวทางปฏิบัติได้อย่างมนีัยส าคัญ  

4.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน 

รวมทั้งสามารถน าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี  

5.  สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 

จัดการกับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช  

6.  สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช ได้

อย่างสรา้งสรรคจ์ากองค์ความรูเ้ดิม  

4.3 ช่วงเวลา   

นักศึกษาสามารถส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพื่อการพิจารณาเห็นชอบได้ เมื่อ

ลงทะเบียนเรียนในวิชาเรียนระดับบัณฑิตของสาขาวิชาเอกโรคพืชแล้วอย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรือ

หนึ่งภาคการศกึษา  

4.4 จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรแผน ก1 จ านวนหนว่ยกิตวทิยานพินธ์รวมตลอดหลักสูตร  36 หนว่ยกิต  

หลักสูตรแผน ก2 จ านวนหนว่ยกิตวทิยานพินธ์รวมตลอดหลักสูตร   12 หนว่ยกิต  

4.5 การเตรยีมการ   
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1.  หลักสูตรมีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์  

2.  นักศึกษาควรสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และเสนอหัวข้อวิทยนิพนธ์ ให้แล้วเสร็จภายใน

ภาคการศกึษาที่สองของการศึกษาในหลักสูตร  

4.6 กระบวนการประเมินผล   

1.  นักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ต่ออาจารย์ผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์ ภายหลังการเสนอหัวข้อวทิยานพินธ์แล้ว ภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง 

2.  ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วย

ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

3.  ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ก าหนด  

4.  คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา จะเป็นผูป้ระเมินความ

เหมาะสม ทันสมัย และความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการตามมาตรฐานระดับปริญญาโทของคณะ

เกษตรศาสตร์  
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรูค้วามสามารถในวิชาการโรคพืชใน 

    ระดับสูง สามารถประยุกต์ใชอ้งค์ความรูน้ั้น 

    วางแผนและด าเนนิการวิจัยทางโรคพืชเพื่อ 

    เป็นนักวิจัยรุ่นใหมท่ี่มคีุณภาพในหนว่ยงาน 

    ของรัฐและเอกชน 

1.1 มีการเรียนรู้การวางแผนการวิจัย  

     กระบวนการวิจัย และการเขียนบทความ 

     ทางโรคพืชเพื่อการตพีิมพ์ในวารสารระดับ 

     นานาชาติ 

1.2 มกีารฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน 

     รูปแบบของการสัมมนาในกระบวนวิชา 

     สัมมนาโรคพืช 1 และ 2 (360791 และ  

     360792)  

 

2. มีความสามารถทีจ่ะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วย 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห ์

    ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถหาขอ้มูลโดย 

      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 กระตุน้ให้นักศึกษาหาความรูภ้าษาอังกฤษ 

      เพิ่มเติม เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

      อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. มีคุณธรรม/จรยิธรรม มีจรรยาบรรณใน 

    วิชาชีพ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ 

    ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ื่น มีการ 

    ช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 

    สันติสุข 

 

3.1 เชญิวิทยากรที่เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับ  

      ของสาธารณะชนว่าเป็นผู้มคีุณธรรม/ 

      จรยิธรรมมาบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้ม ี

      โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.2 กระตุน้ให้นักศึกษาได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของ 

       ตนเอง  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

       ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีการ 

       ท างานเป็นกลุ่ม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม  

        2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1.  ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 

   2.  มีสัมมาคารวะ ให้เกียรต ิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

   3.  เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม รวมทั้งมคีวาม 

        รับผิดชอบต่อสังคม 

   4.  มวีินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่และมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

        เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

   5.  ตัดสนิใจบนพืน้ฐานของจรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม  

        มากกว่าผลประโยชน์สว่นตน 

        2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม  

   1.  จัดให้มวีิชาวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นการสบืค้น การอา้งองิ และกระบวนการวิจัยที่ 

        ถูกต้อง เหมาะสม  

   2.  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการวิจัย 

   3.  ก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการวจิัย  การส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย  

        และการแสดงความคิดเห็นต่องานของนักศกึษาอย่างเหมาะสม  

        2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

   1.  ประเมินจากความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องในกระบวนการวิจัย และการอา้งองิผลงาน  

        อย่างเหมาะสม  

   2.  ประเมินจากการรายงานความก้าวหนา้ของวิทยานพินธ์ 

   3.  ประเมินจากการส่งรายงานความก้าวหน้าและการมสี่วนรว่มในการรายงาน 

        ความก้าวหน้า  

 2.2  ความรู้  

        2.2.1  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

   1.  มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพืน้ฐาน และทฤษฎีที่ส าคัญ 

        ในศาสตร์ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีทางโรคพืช 

   2.  มีความสามารถในการปรับตัวใหท้ันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์สาขาที่ 

        ศกึษา 

        2.2.2  กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูด้้านความรู้ 

   1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มเีนือ้หาสอดคล้องกับศาสตร์ทางสาขาวิชาที่ศึกษา 

   2.  จัดให้มกีารสบืค้นและรายงานความก้าวหน้าใหม่ในศาสตร์ทางสาขาวิชาที่ศึกษา 
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        2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

   1.  ประเมินจากการรายงาน  

   2.  การเสนอความคิดเห็น 

 2.3  ทักษะทางปัญญา  

        2.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา  

   1.  สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ  

   2.  สามารถวิเคราะห ์ประยุกต์ และบูรณาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   3.  สามารถสังเคราะหแ์ละพัฒนาองค์ความรู้ใหมอ่ย่างสร้างสรรค์  

        2.3.2  กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา  

   1.  จัดให้มกีารสอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรา่งวิทยานพินธ์  

   2.  ท าวิทยานิพนธ์ที่มีการสบืค้น ทดลอง วิเคราะห ์ เพื่อแก้ปัญหาในงานวิจัย  

   3.  จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นการสบืค้น ทดลอง วเิคราะหแ์ละบูรณาการเพื่อ 

        สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่

        2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา  

   1.  ประเมินจากโครงรา่งวิทยานพินธ์และความก้าวหน้าของงาน  

   2.  ประเมินจากรายงานความก้าวหน้า การเขียนผลงานทางวชิาการ และการน าเสนอ 

        ผลงาน  

   3.  ประเมินจากรายงานความก้าวหน้า การน าเสนอแผลงาน และการเขียนผลงานทาง 

        วิชาการระดับวารสาร  

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

        2.4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

   1.  ตระหนักในหนา้ที่รับผดิชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน  

   2.  สามารถปรับตัวและท างานรว่มกับผูอ้ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามได้อย่างมี 

        ประสิทธิภาพ  

   3.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป  

        2.4.2  กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ  

       ความรับผดิชอบ  

   1.  มีการมอบหมายงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

   2.  สอดแทรกเรื่องความรับผดิชอบ การมมีนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ 

        องค์กร ฯลฯ  

        2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

       รับผิดชอบ  
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   1.  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม  

   2.  ประเมินความสม่ าเสมอ ความรับผดิชอบการเข้าร่วมกิจกรรม และหนา้ที่ที่ได้รับ 

        มอบหมาย  

 2.5  ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

        2.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะ การวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 

       สารสนเทศ  

   1.  สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิตหิรอืคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ 

        วิเคราะห ์แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์  

   2.  สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

   3.  สามารถเข้าถึงและคัดเลือกความรูท้ี่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศใน  

        ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

   4.  มกีารน าการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  

        2.5.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 

       และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

   1.  จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะ การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน  

   2.  ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย  

        เหมาะสม 

   3. ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ และ 

        สถิต ิ 

        2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร  

       และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

   1.  ประเมินทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน   

   2.  ประเมินทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   3.  ประเมินเทคนิคการวเิคราะหข์้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ และสถิติ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

  360897  วทิยานพินธ์                  

  360898  วิทยานิพนธ์                  

 

 



 

 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี    

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1)  สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการทบทวนและแก้ไข 

(1.2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 

       ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ 

       ล าดับความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความ 

       เป็นมนุษย์ 
 

2. ความรู ้

(2.1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2.2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา พัฒนาองค์ความรูใ้หม่ รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใช้ 

       เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และมีความรูใ้น 

       เชงิลกึของสาขาวิชาที่ศกึษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ 

       เทคโนโลยีใหม่ๆ  

(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มคีวามสามารถในการคิดและคน้หาข้อเท็จจรงิใหม่ ๆ ทางวิชาการ และวิชาชีพ 
        อย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสังเคราะหแ์ละใช้ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค ์  
(3.3) สามารถวางแผนและด าเนนิการโครงการวิจัย โดยใช้ความรูท้างทฤษฎี และ 
        ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายเชือ้ชาติ และวัฒนธรรม  

       ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง 

       ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง 

       พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(4.3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้ 

       สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการ 

       แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับชาติ และ 

       นานาชาติ ทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 



30 

 

 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

1.   กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

        ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัด และประเมินผลการศกึษาในแตล่ะกระบวน

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

ขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  

        1.1    อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

         อักษรล าดับขั้น               ความหมาย        ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช ้ (fairly good) 2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 
 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น   ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น    ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ  

    (thesis/independent) 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ (study in progress) 
 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาโรคพืช  นักศกึษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรอื S 

มิฉะนัน้จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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       กระบวนวิชาที่ก าหนดใหว้ัดและประเมินผลดว้ยอักษรล าดับขั้น S หรอื U ได้แก่กระบวนวิชา 

เชน่  ก.รพ. 897 (360897)  และ ก.รพ. 898 (360898) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

   การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูเ้กิดขึ้น เพื่อแสดงหลักฐาน

ยืนยันหรอืสนับสนุนว่านักศึกษา และมหาบัณฑติทุกคนมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาโรคพืช  เป็นอย่างนอ้ย  

2.1.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

                การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าวิทยานิพนธ์  

จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใหเ้ป็นความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่

ไม่ใชอ่าจารย์ผู้สอนในการออกข้อสอบ หรอืก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมิน

แผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมนิข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการ

สอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศกึษาเอง 

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มรีะบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาโรคพืช หรอืของ

คณะเกษตรศาสตร์  เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

                การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศกึษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ หรือการศกึษาต่อของดุษฎบีัณฑติ โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) สภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑติ  ประเมินจากการได้งานตรงตามสาขาหรอืในสาขาที่

เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎบีัณฑติแต่ละรุ่นที่

ส าเร็จการศกึษา 

(2) ต าแหน่งงานและความก้าวหนา้ในสายงานของมหาบัณฑติ 

(3) ความพึงพอใจของดุษฎบีัณฑติ ต่อความรูค้วามสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใชใ้น

การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มกีารเสนอข้อคดิเห็นในการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(4) ความพึงพอใจของผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑติหรอืนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสใหม้ีขอ้เสนอแนะต่อ

สิ่งทีค่าดหวัง หรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ  
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(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศกึษาอื่น ซึ่งรับดุษฎบีัณฑติที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าท างาน 

หรอืศกึษาต่อเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางดา้นความรู ้ความพร้อม และคุณสมบัติ

อื่นๆ 

(6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศกึษาของดุษฎบีัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ 

และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มคีวามเหมาะสมกับสถานการณท์างการศึกษา ภาคเกษตร 

และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึน้ 

(7) ผลงานของนักศกึษาและมหาบัณฑติที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เชน่ 

 -   จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 

 -   จ านวนสิทธิบัตร 

 -   จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 -   จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 กล่าวคือ 

 1.  สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

 2.  สอบผา่นภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 

 3.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

 4.  สอบผา่นการสอบประเมินผลวทิยานพินธ์ 

 5.  ผา่นกิจกรรมวิชาการตามเกณฑม์าตรฐานของหลักสูตร 

 6.  ผลงานส่วนหนึ่งหรอืทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอืตอบรับใหต้ีพมิพ์ 

      ในวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาโรคพืช  หรอืเสนอต่อที่ 

      ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มรีายงานการประชุม  (proceedings)  ฉบับสมบูรณ์  (full  

      paper) ซึ่งมีคณะกรรมการ ตรวจสอบผลงาน (peer review) หรอืมีการจดสิทธิบัตรไม่น้อย 

      กว่า 2 เรื่องส าหรับนักศึกษาฐานปริญญาโท (แบบ 1.1) หรอืไม่น้อยกว่า 3 เรื่องส าหรับ 

      นักศึกษาฐานปริญญาตรี (แบบ 1.2)  โดยที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

      ต้องได้รับการตพีิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยต้องมนีักศึกษาเป็นชื่อแรก  

 7.  เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหมว่่าด้วยการพิจารณาเกียรติ 

      และศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 



33 

 

 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์

1.   การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  

คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  โดยประกอบด้วย 

- บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 

- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์  และกฎระเบียบต่าง ๆ  

- หลักสูตร  การจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรตา่ง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

 (1) สง่เสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการ  

 สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทาง  

 วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอื 

 ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

 (1) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

      และคุณธรรม 

           (2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) สง่เสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรูใ้หม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

     และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 



34 

 

 

หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

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

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็น ก าหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในแตล่ะรายวิชา และติดตามการใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผนและตามก าหนดเวลา 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

สาขาวิชาโรคพืชมีเครื่องมอืวิทยาศาสตร์เฉพาะที่ส าคัญ จ านวน 38 รายการ ดังต่อไปนี้ 

  1. กล้องจุลทรรศน์แบบตาเดียว      10 กล้อง 

  2. กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 ตา       14 กล้อง 

  3. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ที่มกี าลังขยาย 50-1000 เท่า  

 ระบบไฟ  Hologen       30 กล้อง 

  4. กล้องจุลทรรศนแ์บบสเตอริโอ       5 กล้อง 

  5. กล้องจุลทรรศน์แบบ phase contrast      1 กล้อง 

  6. กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง       1 กล้อง 

  7. ตูบ้่มเชือ้ (incubator)         3 ตู้ 

  8. เครื่องอังไอน้ า         1 เครื่อง 

  9. ตูถ้่ายเชือ้ (transfer chamber)       4 ตู้ 

10. เครื่องวัดขนาดของจุลินทรีย์ (micrometer)     10 ชุด 

11. เครื่องกรองแบคทีเรยี        1 ชุด 

12. เครื่องวาดรูปเชือ้โรคจากกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพ    1 ชุด 

13. เครื่องตัดแบบเยือกแข็ง (freezing microtome)     1 เครื่อง 

14. เครื่องกรองจุลินทรีย์จากของเหลว       1 ชุด 
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15. เครื่องช่ังวิเคราะห์         1 เครื่อง 

16. กล้องถ่ายรูปที่มเีลนซ์ขยาย        1 กล้อง 

17. เครื่องเขย่าส าหรับเลีย้งเชื้อ        1 เครื่อง 

18. เครื่องนับความเข้มข้นของจุลินทรีย์       5 เครื่อง 

19. เครื่องกลั่นน้ า         1 เครื่อง 

20. เครื่องเก็บเชื้อแหง้โดยใช้ความเย็น       1 เครื่อง 

21. เครื่องแยกแรธ่าตุจากน้ า        1 เครื่อง 

22. เครื่องนับจ านวนไส้เดือนฝอย       1 เครื่อง 

23. ตะแกรงแยกไส้เดือนฝอย        1 ชุด 

24. เครื่องอุน่สไลด์แบบปรับอุณหภูมิ       1 เครื่อง 

25. หม้อน่ึงฆ่าเชื้อที่ใชค้วามดันไอน้ า       2 เครื่อง 

26. เครื่องวัดความขุ่น         1 เครื่อง 

27. เครื่องไตรเตรทอัตโนมัติพรอ้มอะไหล่      1 ชุด 

28. ไมโครคอมพิวเตอร์         1 ชุด 

29. เครื่อง  LCD  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด       1 ชุด 

30. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในส านักงาน      3 ชุด 

31. คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ (ลูกช่วย 10 เครื่อง 

  และอุปกรณ์ต่อเข้าระบบ  Internet)      1 ชุด 

32. หม้อน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดความจุ 50 ลิตร  

 ควบคุมความดันโดยอัตโนมัติ       1 เครื่อง 

33. เครื่องตัดเนื้อเยือ้พืชที่เป็นระบบเยือกแข็ง      1 เครื่อง 

34. เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กหมุนได้       2 เครื่อง 

35. เครื่องช่ังสารชนิดละเอียด  ขนาด 210 กรัม ระบบดิจติอล    2 เครื่อง 

36. เตาไมโครเวฟ         1 เครื่อง 

37. เครื่องท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องแก้วโดยใช้ความถี่สูง   1 เครื่อง 

38. ตูค้วบคุมอุณหภูมิ  ส าหรับปลูกเชื้อโรคพืช      1 ชุด 

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

วารสาร 
 วารสารภาษาไทย   จ านวน  59  รายการ 
 วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน  15  รายการ 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยและคณะ จัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต าราและวารสารทางวิชาการ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจ าทุกปี และแจ้งเวียนอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือ
ปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดท าขอ้เสนองบประมาณครุภัณฑ์ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์ใหมเ่ป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชา

เป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้งการ  
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าทุกคนร่วมเป็นกรรมการภาควิชา  มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 

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

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
           การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
แก่นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ทั้งในและต่างประเทศ) 
มาเป็นอาจารย์พิเศษมารว่มสอนในบางหัวข้อที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรอืประสบการณจ์รงิ  
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก่อนการ  

รับเข้าท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดย
ข้อสอบให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องานการ
ให้บริการอาจารย์ และนักศึกษา  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ตอ้งรับผดิชอบ 
- สนับสนุนใหบุ้คลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในหนว่ยงานอื่น เช่น ในโครงการเยี่ยม

บ้านของมหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ 

ต่าง ๆ เป็นต้น 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศกึษา 

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

และแผนการเรียนแก่นักศกึษา 
- คณะมอีาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ส าหรับปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งต่อมาให้ 
- คณะ/มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษาในเรื่อง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

การเลือกและวางแผนส าหรับการประกอบอาชีพให้แก่นักศกึษาก่อนจบการศกึษา เป็นต้น 
- มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น 

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สถิต ิเป็นต้น แก่นักศึกษาที่สนใจ 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ  มีสทิธิยื่นอุทธรณ์ตอ่คณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน   นับแต่วัน  

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

5.3 มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนนักศึกษา 
  มีการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์บางส่วน 
 

5.4 มีการแสวงหาทุน และจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษา 
 ภาควิชามีการแสวงหาทุนและจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาบางสว่น นอกจากนี้คณาจารย์ได้มี
การจัดสรรทุนวิจัยบางสว่นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ในการท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ 
 

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

ปรับปรุงหลักสูตร   
- ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑติ เอกสาร

สิ่งพิมพ์ที่มีการวิเคราะหค์วามต้องการแรงงาน รายงานผลการส ารวจความต้องการแรงงานของ
หน่วยงานราชการ/องค์กรสาธารณะ  

- ติดตามข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันทางการค้า มาตรการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สารเคมีเกษตร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย เป็นต้น  

- มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป  



 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

**กรุณาใส่เครื่องหมาย X ในปีท่ีได้จัดท าผลการด าเนนิงาน 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ 

   วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  
x x x x x 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 

   คุณวุฒแิห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี  
x x x x x 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี  

   ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค 

   การศึกษาให้ครบทุกรายวชิา  

x x x x x 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนนิการของ 

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

   หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา  

x x x x x 

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

   หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
x x x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนด 

   ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนใน  

   แตล่ะปกีารศกึษา  

x x x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ 

   ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7  

   ปีท่ีแล้ว  

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ 

    เรียนการสอน 
x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ย 

    ปีละหนึง่ครัง้ 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวชิาการ  

     และ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 
x x x x x 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ 

     หลักสูตรเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5  

     จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x x x 

13. อื่นๆ ระบ ุ...      

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี      

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

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ)      
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผา่นเกณฑป์ระเมินดังนี้ ตัวบ่งชีบ้ังคับ 

(ตัวบ่งชีท้ี่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ี่มผีลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย

กว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี  

 

 



 

 

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แตล่ะท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

 การประเมนิการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศกึษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล 

 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศกึษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 

 การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่มสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยดุษฎีบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

 ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรอืจากผู้ประเมิน 

 ประเมินโดยผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คน โดยเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาโรคพืช อย่างนอ้ย 1 คน 
 

 

 

 



41 

 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาคการศึกษา ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 

7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ

ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวย

ความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา  

- ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงาน

ผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน

ปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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4.  ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  
     1)  หลักสูตรแบบ  1.1 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2549) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) 
 

เหตุผลในการปรับปรุง 
 

จ านวนหนว่ยกติสะสมตลอดหลักสูตร      48  หน่วยกิต 
 

- เหมอืนเดิม - 
 

 
 

ก.  วิทยานพินธป์ริญญาเอก       48  หน่วยกติ 
      360898  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก     48  หนว่ยกิต 

 
 
 

- เหมอืนเดิม - 

 

 

 

ข.  กิจกรรมทางวิชาการ   
   1.  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 

       1 ครัง้  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  3  ภาคการศึกษา  และตอ้งเข้าร่วมสัมมนาทุกครัง้ 

       ตลอดระยะเวลาการศึกษา  

   2.  ผลงานสว่นหนึ่งหรือท้ังหมดของวทิยานพินธ์ จะตอ้งได้รับการตพีมิพ์ หรือตอบรับให้ 

       ตพีมิพใ์นวารสาร หรือสิ่งพมิพท์างวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาโรคพชื  หรือ 

       เสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีรายงานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ 

       ตรวจสอบผลงาน (peer review)  หรือมกีารจดสิทธิบัตร  ไมน่อ้ยกว่า 2 เร่ือง โดยท่ี 

       ผลงานทางวิชาการดังกลา่วอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ตอ้งได้รับการตพีมิพใ์นวารสารระดับ 

       นานาชาต ิ

   3.  นักศกึษาตอ้งรายงานผลการศึกษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาค 

       การศึกษา  โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ 

       และรวบรวมสง่บัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เหมอืนเดิม - 

 

 

 

ค.  กระบวนวชิาที่ไมน่ับหน่วยกิตสะสม  

   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย ภาษาต่างประเทศ   

   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  

 

 
 

- เหมอืนเดิม - 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2549) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 
 

เหตุผลในการปรับปรุง 
 

ง. การสอบวัดคณุสมบัต ิ 

   1.  นักศกึษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัตเิพื่อประเมินความพร้อม และความสามารถ   

       เพื่อมีสทิธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 

   2.  นักศกึษาท่ีสอบไมผ่่าน มสีิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครัง้  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

       การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไป นับจากการสอบ 

       ครัง้แรก 

   3.  นักศกึษาท่ีสอบไมผ่่านการสอบวัดคุณสมบัต ิคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

       บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวชิาอาจพจิารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้  

 

 
 
 
 
 

- เหมอืนเดิม - 
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     2)  หลักสูตรแบบ  1.2  
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2549) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 
 

เหตุผลในการปรับปรุง 
 

จ านวนหนว่ยกติสะสมตลอดหลักสูตร      72  หน่วยกิต 
 

- เหมอืนเดิม - 
 

 
 

ก.  วิทยานพินธป์ริญญาเอก       72  หน่วยกิต 
      360897  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก     72  หนว่ยกิต 

 
 
 

- เหมอืนเดิม - 

 

 

 

ข.  กิจกรรมทางวิชาการ   
   1.  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 

       1 ครัง้  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  4  ภาคการศึกษา  และตอ้งเข้าร่วมสัมมนาทุกครัง้ 

       ตลอดระยะเวลาการศึกษา  

   2.  ผลงานสว่นหนึ่งหรือท้ังหมดของวทิยานพินธ์ จะตอ้งได้รับการตพีมิพ์ หรือตอบรับให้ 

       ตพีมิพใ์นวารสาร หรือสิ่งพมิพท์างวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาโรคพชื  หรือ 

       เสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีรายงานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ 

       ตรวจสอบผลงาน (peer review)  หรือมกีารจดสิทธิบัตร  ไมน่อ้ยกว่า  3  เร่ือง โดยท่ี 

       ผลงานทางวิชาการดังกลา่วอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ตอ้งได้รับการตพีมิพใ์นวารสารระดับ 

       นานาชาต ิ

   3.  นักศกึษาตอ้งรายงานผลการศึกษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาค 

       การศึกษา  โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ 

       และรวบรวมสง่บัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เหมอืนเดิม - 

 

 

 

ค.  กระบวนวชิาที่ไมน่ับหน่วยกิตสะสม  

   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย ภาษาต่างประเทศ   

   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  

 
 

 
- เหมอืนเดิม - 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2549) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 
 

เหตุผลในการปรับปรุง 
 

ง. การสอบวัดคณุสมบัต ิ 

   1.  นักศกึษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัตเิพื่อประเมินความพร้อม และความสามารถ   

       เพื่อมีสทิธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 

   2.  นักศกึษาท่ีสอบไมผ่่าน มสีิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครัง้  โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ 

       การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไป นับจากการสอบ 

       ครัง้แรก 

   3.  นักศกึษาท่ีสอบไมผ่่านการสอบวัดคุณสมบัต ิคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

       บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวชิาอาจพจิารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้  

 

 
 
 
 
 

- เหมอืนเดิม - 
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5.  ตารางเปรยีบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

     หลักสูตร แบบ 1.1  
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารมหาวิทยาลัย   -  
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
สอบวัดคุณสมบัติ  
เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

รวม       -  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารมหาวิทยาลัย   -  
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
สอบวัดคุณสมบัติ  
เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

รวม       -  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก               9  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                   9  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  
 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก               9  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                   9  

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360898  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก               9  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                   9  

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  
 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก               9  

รวม                   9  

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก              12  

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย             12  
สอบวิทยานิพนธ์  

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย             -  
สอบวิทยานิพนธ์  

รวม                  -  
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต  
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      หลักสูตร แบบ 1.2  
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารมหาวิทยาลัย   -  
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
สอบวัดคุณสมบัติ  

รวม       -  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารมหาวิทยาลัย   -  
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
สอบวัดคุณสมบัติ  

รวม       -  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารมหาวิทยาลัย              -  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 
เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

รวม                  -  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 
เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์        

รวม                  12  
 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  
 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  

 

รวม                   12  
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  

 

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
360897  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก              12  
เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา 
สอบวิทยานิพนธ์  

รวม                  12  

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 2           หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย             -  
สอบวิทยานิพนธ์  

 

รวม                  -  
 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกิต  

 

 

 



 

 

6.  ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
 

 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554 

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

 

 เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี

มาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการ

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

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม ครั้งที่  4/2550  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม จึงให้ตรา

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        

พ.ศ. 2550”  

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2550 เป็นต้นไป      แต่ข้อบังคับนีไ้ม่ใชบ้ังคับแกน่ักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 

ข้อ 3  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรอืประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้  

หรอืที่ขัดหรอืแย้งกับความในข้อบังคับนีใ้ห้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

ข้อ 4   ในข้อบังคับฉบับนี ้ถา้ข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

              “มหาวิทยาลัย”               หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              “บัณฑติวิทยาลัย”           หมายความว่า บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “อาจารย์ประจ า”             หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์ หรือพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มี

คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 โดยมีหน้าที่หลักทางด้าน

การสอน และการวจิัยและปฏิบัติหน้าที่เตม็เวลาตามภาระงานที่

รับผดิชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

  “อาจารย์พเิศษ”              หมายความว่า  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็น

อาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์ หรือพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีความรู้ความช านาญใน

วิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลงานการค้นคว้าทาง
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วิชาการหรือมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ

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

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารับรองและคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า   อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่เป็นได้ทั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม /การ

คน้คว้าแบบอิสระร่วม   อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

แบบอิสระ อาจารย์ผู้สอน ตามคุณสมบัติที่ก าหนดส าหรับ

หน้าที่นั้นๆ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมี

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน

เวลาเดียวกันไม่ได้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน  ให้ถือว่าเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 1 หลักสูตร และอาจารย์ประจ าผู้ใด หากเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว ยังสามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

หลักสูตรที่ประจ าอยู่แล้วได้อีก 1 หลักสูตร 

 ในกรณี ที่ เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือ

หลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของ

สถาบันอื่นในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน

บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสถาบันที่ตนเอง

สังกัด 

 “อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร” หมายความว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให

หน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่

เก่ียวข้อง โดยมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน  

    ข้อ 5   ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัด ควบคุม และอ านวยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตาม          

ข้อบังคับนี ้ 

 ข้อ  6   คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา  

 6.1   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน

การศึกษา  และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา         



66 

 

 

 6.2 ระดับปริญญาโท   ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เที ยบ เท่ าจ าก

สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน

การศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา  

  ส าหรับผูเ้ข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา

ตร ีหรอืเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี หรอืเป็นผู้มีประสบการณด์้านการวจิัย หรอืวิชาชพี

ที่ เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 2 ปี  และมีพื้น

ฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชานั้น   

 6.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร6 ป ี

หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

                  6.4 ระดับปริญญาเอก   ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ดังนี้ 

 6.4.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อและมีพื้นความรู้

ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรอื  

 6.4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าที่มีผลการเรียนด ีหรอื 

 6.4.3 ผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสตูรปริญญาโท มีผลการเรยีนและ/หรอื การวจิัยตามที่

สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเปน็พิเศษ 

 6.5   ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

     6.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 มหาวิทยาลัยอาจไม่อนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบางหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ  ให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา 

 7.1  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรอืสอบ

คัดเลือกหรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็น

คราว ๆ 

 7.2   ผู้สมัครที่ผ่านการคัด เลือกเข้าศึกษาแต่ก าลังรอผลการศึกษาตามข้อ  6 อยู่ 

มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา 

 8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  ข้อ 6 ซึ่ ง

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา   

 8.2 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่เป็นไปตามหลักสูตรของนักศึกษา

เต็มเวลา ซึ่งเงื่อนไขการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย    

 8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรยีน และ/หรอืท า

การวจิัยโดยไม่มีสิทธิ์รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

     ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถอืว่าสละสิทธิ์ 

  การรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา ต้องมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ10 การลงทะเบียน  

       มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษา

ถอืปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 10.1   การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน  

 10.1.1 นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและ

ระดับปริญญาโท  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้

ค าปรกึษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา 

10.1.2 นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอก ท าหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะน า ควบคุมการศึกษา

และการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

  10.1.3 กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรล าดับขั้น B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนกระบวน

วิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้ 

 10.1.4 การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ใน

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน  ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ ไม่เกิน 9 

หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติและไม่เกนิ 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูรอ้น  

10.1.5 การลงทะเบียนที่ผดิเงื่อนไข ให้ถอืว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และกระบวน

วิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น  ให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 
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 10.1.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ เพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรูไ้ด้ โดยได้รับอักษรล าดับขั้น V  

          นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผลได ้

โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน โดยต้องยื่นค าขอก่อน 2 สัปดาห์สุดท้าย

ของการเรียนของภาคการศึกษานั้น 

 10.2  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามประกาศ  

        บัณฑติวิทยาลัย 

 10.3  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย      

  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย เมื่อ 

  10.3.1   นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีเฉพาะการ

ท าวิทยานิพนธ์  ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดคุณสมบัติ และ/

หรอื เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์    

  10.3.2   นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ และไม่ได้ลาพักการศึกษาแต่ใน

ภาคการศึกษานั้นประสงคจ์ะใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาค้นคว้า

หรอืท ากจิกรรมอื่น ๆ  

  10.3.3   นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าแบบอิสระครบหน่วยกติไป

แล้วและในภาคการศึกษานั้นประสงคจ์ะท างานวิจัยต่อเนื่อง  

 

ข้อ 11 การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา 

 หลักเกณฑ์และวิธีการบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย    

 ข้อ 12  หลักสูตร 

          มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรญิญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งนี ้ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี ้

 13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษา

ไม่เกนิ 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศึกษา  

 13.2  หลักสูตรปริญญาโทให้ใชเ้วลาศึกษาไมเ่กิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนด

การศึกษา 

 13.3 หลักสูตรปริญญาเอก ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรใีห้ใชเ้วลาศึกษา ไม่เกนิ 

7 ปีการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี

การศึกษา 
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  13.4 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บัณฑิต

วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ แต่ไม่เกนิ 2 คร้ัง  

                          นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้  จะต้องอยู่ใน

เกณฑ์ ดังนี้ 

 (1)  วิทยานิพนธ์มีความกา้วหน้าอย่างเด่นชัด และ  

 (2)  มีความจ าเป็นทางวิชาการ หรอืมีเหตุสุดวิสัย  

  13.5 กรณีที่นักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีอาจได้รับการ

พิจารณาให้ ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทได้  ส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท อาจแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร  

 ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 13.4 และ 13.5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะและเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 14  การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการยา้ยสาขาวิชา 

   การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย      

        ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิต 

  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

   ข้อ 16 อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้คว้าแบบอิสระหลัก  

 16.1 อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป  

               อาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไปส าหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอื

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและระดับปริญญาโท เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการจัด

แผนการศึกษาของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับ ตลอดจนเป็นที่

ปรกึษาแกน่ักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 16.2  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก 

       16.2.1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก  เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการท าวิทยานิพนธ์ /การ

คน้ควา้แบบอิสระ  

       16.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอก ท าหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษาและการ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 

คน และให้กรรมการ 1 คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

                         อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

จะต้องเป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 
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                        การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้ควา้แบบอิสระ

หลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเป็นผู้แต่งตั้ง 

 ข้อ 17 อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นควา้แบบอิสระรว่ม 

อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้ 

 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม/ การค้นคว้าแบบอิสระ

รว่ม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเป็นผู้

แต่งตั้ง 

 

 ข้อ 18 คุณสมบัติของอาจารย์ 

 18.1 หลักสูตรปริญญาโท  

 18.1.1 อาจารย์ผู้สอน  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ อาจารย์ประจ า

ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 

และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปรญิญา  ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4            

 18.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ แบ่งออกเป็น  2 ประเภท 

คือ 

 (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /การค้นคว้าแบบอิสระหลัก ต้องเป็น

อาจารย์ประจ า ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

 (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม /การค้นคว้าแบบอิสระร่วม จะเป็น

อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิ เศษก็ได้ อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4  

18.1.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย

ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 

ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ /การ
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ค้นคว้าแบบอิสระต้องมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การ

คน้ควา้แบบอิสระ 

 อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรืออาจารย์  ที่ปรึกษา

การค้นควา้แบบอิสระหลัก/รว่ม  ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบและต้องเข้า

รว่มอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระด้วยทุกคร้ัง โดย

อาจรว่มในฐานะกรรมการสอบหรอืผู้เข้ารว่มฟังก็ได้   

 18.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเต็มเวลา ซึ่งมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าแบบอิสระและ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบ

อิสระ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 18.1.5 กรรมการสอบประมวลความรู้  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้  

อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานั้นหรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปรญิญา   ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4      

 18.1.6 ส าหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบการ

คน้คว้าแบบ อิสระและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต และ/หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้มีคุณสมบัติตามข้อ 18.1.1  

18.1.2  18.1.3 และ18.1.4 โดยอนุโลม 

 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก 

 18.2.1 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าต้อง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปรญิญา ส่วนอาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติตามข้อ 4  

 18.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าซึ่งมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากวา่ระดับปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา

นั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

 18.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการ

สอบประมวลความรู้  จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
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ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ

เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

 18.2.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไม่สังกัด

สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีความรูใ้นเนื้อหาและ

วิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 

 อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /ร่วม  ต้องไม่เป็นประธาน

กรรมการสอบและต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

โดยอาจรว่มในฐานะกรรมการสอบหรอืผู้เข้ารว่มฟังก็ได้   

18.2.5 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเต็มเวลา ได้รับ

ปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ /หรืออาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 18.3 อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ   มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ เปิดสอนเป็นอย่างดี และเป็นบุคลากรประจ าใน

มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก ส่วน

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม /การค้นคว้าแบบอิสระ

รว่ม อาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัย หรอืผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ  เป็นที่ยอมรับใน

ระดับหน่วยงานหรอืระดับกระทรวงหรอืวงการวชิาชีพด้านนั้นๆ 

  ข้อ 19 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

                                 การก าหนดภาระงานอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธห์ลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลักให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 20 ระบบการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้คณะ 

ภาควชิาหรอืสาขาวิชา มีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชานั้นแกน่ักศึกษา 

 20.1 มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรอืระบบหน่วยการศึกษา (module)  

  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติ  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์และ
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อาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ที่มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 

สัปดาห์ โดยจัดจ านวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

  ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปรมิาณการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมงและจ านวน

หน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

 20.2 มหาวิทยาลัย ใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและ

ก าหนดปรมิาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต  การ

ก าหนดหน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี ้   

 (1) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรอือภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

 (2) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัตทิดลองหรอืปฏิบัติงานเพื่อเสรมิทักษะ  ไม่

น้อยกวา่ 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

 (3) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า     

45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

(4) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกวา่      45 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปรมิาณเป็น 1 หน่วยกติ   

 20.3 มหาวิทยาลัย อาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพื่อให้

นักศึกษาสามารถเรยีนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี ้การลงทะเบียนที่

ผิดเงื่อนไขของกระบวนวิชาใด ให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

 20.4 กระบวนวิชาหนึ่ง ๆ มีช่ือกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชาก ากับไว้ 

  20.5 รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจ ากระบวนวิชา 

20.6 เลขประจ ากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข 3 หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง

ระดับการศึกษาของกระบวนวิชาดังนี ้  

 “7” “8” “9”       แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

 “3” “4” “5” “6”  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง 

 “1” “2” แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้น  

  20.7 กรณีการปิดสอนกระบวนวิชาใด   ให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลา 

   อย่างน้อย 4 ป ี

ข้อ 21 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 

   21.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  

 21.2 ให้ใชร้ะบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละ

กระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดบัขั้นเป็น 3 กลุ่ม คอื อักษรล าดับขั้นที่มีคา่

ล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ ไม่มีค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการ

ประเมินผล 
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   21.3 อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น  

   21.3.1   อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

                    อักษรล าดับขั้น                  ความหมาย  คา่ล าดับขั้น 

          A ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)   4.00  

                               B+            ดีมาก (VERY GOOD)           3.50   

                                     B      ดี  (GOOD)                                    3.00 

             C+    ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)     2.50  

            C             พอใช้ (FAIR)                                2.00 

             D+            อ่อน (POOR)                                1.50 

            D             อ่อนมาก (VERY POOR)            1.00 

               F              ตก (FAILED)                                0.00 

  21.3.2  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

                อักษรล าดับขั้น     ความหมาย 

  S            เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

   U            ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

                                                  V      เข้ารว่มศึกษา (VISITING) 

                                                               W             ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

  21.3.3  อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล    ให้ก าหนด ดังนี้ 

                                          อักษรล าดับขั้น     ความหมาย  

                                         I              การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์(INCOMPLETE) 

         P             การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 

                   T            วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน  ระหว่าง

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

PROGRESS) 

      21.4  อักษรล าดับขั้น I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์     

เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้การวัดผลไม่สามารถด าเนินการได้  การให้อักษรล าดับ

ขั้น I ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่

กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู่  

 นักศึกษาต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษรล าดับขั้น I 

ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น

ก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I เป็นอักษรล าดับขั้น F หรือ  

U 

 21.5  อักษรล าดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มี

การวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบาง

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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   อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้วทั้งนี ้ 

ต้องก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาภายใน 2 ภาค

การศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น 

P ให้เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

 21.6 อักษรล าดับขั้น T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการ

คน้ควา้แบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

  21.7  อักษรล าดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม

ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมีเวลาเรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรือ

นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการเรยีนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์

ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V ให้เป็นอักษรล าดับขั้น W  

 21.8  อักษรล าดับขั้น W แสดงว่า 

 (1) นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 10 

 (2) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 10.1.3 และ 10.1.5 

 (3)   การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 10.1.4 

 (4) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตามข้อ 21.7 

  (5)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 (6)  กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรอืมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุก  กระบวนวิชา

ที่ลงทะเบียน 

 21.9 กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา  นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 

หากได้ต่ ากวา่  ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษรล าดับ

ขั้นไม่ต่ ากวา่ C  กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้น S หรือ 

U นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้น S  หากนักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น U ต้อง

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกวา่จะได้รับอักษรล าดับขั้น S 

 21.10 ในกรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปรญิญาตร ีให้ใช้ระเบียบ

และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

การบอกเพิ่ม การถอนกระบวนวิชา การวัดผลและการประเมินผล ส าหรับกระบวน

วิชานั้นโดยอนุโลม 

  การพจิารณาเงื่อนไขที่ต้องผ่านกอ่นของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของอาจารย์ผูส้อนกระบวนวชิานั้น ๆ    

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

เฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 
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 21.12 การนับหน่วยกิตสะสม 

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

นับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

  (2) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นับหน่วยกิต

สะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้ง

สุดท้าย  ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหล้งทะเบียนซ้ าได ้ให้นับหน่วย

กิตสะสมได้ทุกคร้ัง  

                                      การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา จะไม่นับรวมหน่วยกิตของ

กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้น 

  (3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเท่า

กัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น  

 21.13 มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหน่วยกิต และค่าล าดับขั้น

ของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับ

อักษรล าดับขั้นตามข้อ 21.11   กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้นและในหลักสูตรที่

ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  นอกจากนั้น หากกระบวนวิชาใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้

ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกวา่ 1 คร้ัง  ให้คิดทุกครัง้     

 21.14 การค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าล าดับ

ขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ 21.13 มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวน

หน่วยกิตทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้นที่มีค่า

ล าดับขั้น นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 21.11 ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง ในกรณีที่

ทศนิยมต าแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5  ขึน้ไปให้ปัดค่าทศนิยมต าแหน่งที่ 2 ขึน้ 

 21.15 กรณีที่นักศึกษาได้เรยีนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบ

โอนกระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจาก

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แล้ว

แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

 ข้อ 22 การสอบภาษาต่างประเทศ 

 ภาษาตา่งประเทศ หมายถงึ ภาษาที่ไม่ใชภ่าษาหลักในประเทศที่เป็นภูมิล าเนาของนักศึกษา  

และใช้เป็นเครื่องมอืในการศึกษาคน้ควา้ความรูเ้พื่อการท าวทิยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ 

22.1 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ

โดยการสอบหรืออื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอ

โครงรา่งวิทยานิพนธ์   

              ส าหรับนั กศึ กษาปริญญ าโท  แผน  ข   การผ่ านการเที ยบความ รู้

ภาษาต่างประเทศเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา 
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 22.2 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะก าหนดเงื่อนไข

ให้มีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศหรอืไม ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไขของหลักสูตรนัน้ๆ  

 22.3 นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิล าเนามาจาก

ประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  ถือว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  หากผู้เรียนชาวต่างประเทศรายใดที่เรียนใน

หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีการท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรู้ภาษาไทยเป็นเงื่อนไขของการผ่าน

ภาษาต่างประเทศได้  

 ข้อ 23 การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและ

ความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ 

 23.1 นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลักและ

ยื่นค ารอ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

 23.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะ แต่งตั้งอาจารย์ประจ า จ านวนอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบ

วัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจ านวนนั้น

ให้มีกรรมการ 1 คน  ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น  

 23.3 เมื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติด าเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 1สัปดาห์หลังวันสอบ  

                                                 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน  มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้อง

ยื่นค าร้องขอสอบใหม่  การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1  ภาคการศึกษา

ปกติถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาเสนอให้

บัณฑติวิทยาลัยอนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

 ข้อ 24  การสอบประมวลความรู้ (comprehensive  examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้

ในแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการน าเอาความรูม้า

แก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวิชา

บังคับโดยได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่ C  

  การสอบประมวลความรู้ใช้บังคับกับนักศึกษาปรญิญาโท แผน ข ส าหรับนักศึกษาปรญิญา

โท แผน ก หรอืปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  

                            การสอบประมวลความรูใ้ห้ด าเนินการดังนี้  

 24.1 ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรกึษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก 
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 24.2 การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้  ให้ประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจ า อย่างน้อย   3  คน เป็น

คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  

                         24.3 เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูด้ าเนินการสอบแลว้ ให้ประธานคณะกรรมการ

สอบประมวลความรู้  รายงานผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังวัน

สอบ  

    นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งโดยต้องยื่นร้องค าร้อง

ขอสอบใหม่ 

 ข้อ 25 การท าวิทยานิพนธ ์  

 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 ข้อ 26 การท าการคน้ควา้แบบอิสระ 

                          แนวปฏิบัติและขั้นตอนการท าการค้นควา้แบบอิสระให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

      ข้อ 27 การพน้สภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 (4) ขาดคุณสมบัติของการเขา้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอ้หนึ่งข้อใดตามข้อ 6    

(5)  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา

ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

  (6)  เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 13 นับตั้งแต่วันเปิดภาค

การศึกษาแรก 

   (7)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

  (8)   เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.75 เมื่อเรียนครบ 2 ภาค

การศึกษาปกติ เป็นต้นไป  

  (9)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับ

อนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท 

  (10)  เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ 

  (11)  ไม่ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (12)  เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม 

ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (13)    มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา  
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ข้อ 28 การลา 

 28.1  นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา 

ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น ภาค

การศึกษาที่ได้ช าระคา่ธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว 

 28.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างที่ยังไม่ได้

รับอนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษาผู้ขอลายังมีสภาพเป็นนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 29 การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

 29.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ตามข้อ 27(7) หรือ นักศึกษา

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

และ27(10)  เมื่อสอบคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้  สามารถน ากระบวน

วิชาเดิมที่เคยศึกษาไว้ไม่เกนิ 5 ป ีนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้

ในการศึกษาครัง้ใหม่ได้อีกตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

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

และ 27(11) อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

บัณฑติวิทยาลัย 

 29.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 27(13) ไม่มีสิทธิ์เข้า

ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีก 

ข้อ 30 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง 

 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาต้องไปรายงานตัว

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที่ส านักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้คณะที่สังกัดทราบ โดยผ่านอาจารย์ที่

ปรกึษาทั่วไปหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นควา้แบบอิสระหลัก  

 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

  (1) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

  (2)  มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 3.00 และ      คา่

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะ

วิทยานิพนธ์ 

  (3)  มีผลการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศโดยการสอบหรอือื่นๆ 

 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  
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 (4)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข และส าหรับ

นักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปรญิญาเอกในหลักสูตรที่ก าหนดเงื่อนไขให้

มีการสอบประมวลความรู้ 

 (5) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ / การค้นควา้แบบอิสระ 

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

ได้รับการ ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือได้น าผลงานออก

เผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

 ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม

กลั่นกรอง (peer review) กอ่นการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น   

 (7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 31 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบ   

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                        ประกาศ   ณ  วันที ่      22   สิงหาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

      (ลงนาม)     เกษม  วัฒนชัย 

   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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7.  ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  

     การย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวชิา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และ

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

ศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกติ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

นั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบ

โอนหน่วยกติเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของ      คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ใน

คราวประชุมคร้ังที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม

ทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547  เรื่อง แนวปฏิบัติการ

เปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา

บัณฑติศึกษา       ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใชป้ระกาศนีแ้ทน 

 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  

1  และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปรญิญาเอก  โดยที่ 

 2.1  นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาใน

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

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

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

หลักสูตรของแผน และ/หรอืแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปรญิญาเอก ผ่านคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และ

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็น

หลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว

นักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา

ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  

หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยน

แผนการศึกษาลักษณะนีจ้ะกระท าได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวชิา 

   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือ

ระหว่างคณะโดยที่ 

                3.1  นักศึกษาทีป่ระสงคข์อยา้ยสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

2) มีหน่วยกติสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสู ตร

สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกวา่  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกวา่  3.00   

       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี เฉพาะ 

วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  อาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม 

และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่

เพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

3.3  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ 

คา่ธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่  

               3.4  การย้ายสาขาวิชากรณอีื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป   
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3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้  

1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าว

ทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตาม

ความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมี

ผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่  B  หรอือักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชาเดียวกับ

กระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวน

วิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะ

เทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่

ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือ

อักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา  

 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกัน หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวน

วิชาต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  

หน่วยกิตและมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึน้ไป หรอืมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะ

ให้โอนและรับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ

จากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระคา่ธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัส

ประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวน

วิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตร

ปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และ

บัณฑติวิทยาลัย 
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4.2  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  

หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพจิารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 

1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผา่น  หรอื 

2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตาม

เงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรอื 

3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้า

เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านง

ขอโอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี ้ 

การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน  

  นักศึกษาปรญิญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูง 

ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน  

 นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ 

 4.5 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่  3.00 

  2)   การเทยีบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพจิารณาของคณะกรรมการ  บัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน    หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน 

(coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   

กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า 
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หรอือักษรล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่

รับโอนและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว     

  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจากของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะ

เทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่

จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกติ วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกวา่คร่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ

หลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และ

ได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่

แล้ว  

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทยีบโอนหน่วยกิตส าหรบันักศึกษาใหม่ท่ีส าเร็จการศึกษา

หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดงันี ้ 

5.1  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชา

และหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจาก

วันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการ

พิจารณาของคณะที่รับโอน  แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาใน

โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  

ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว  

6.   การเทยีบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจ

ขอโอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่

นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับ

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่  ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พจิารณาเห็นชอบ  
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6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่า

ล าดับขั ้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู ่ระบบค่าล าดับขั ้นตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว   

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรยีนของภาคการศึกษาที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจาก

วันเข้าช้ันเรยีนของภาคการศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้แรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรก

ตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7  

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ  วนัที ่    12   พฤษภาคม   2551 
 

 

      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์

       (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)์ 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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8.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศกึษา 
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9.  ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 

ชื่อผู้ทรงคณุวุฒ ิ ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการ 

รศ.ดร.นุชนาฏ จงเลขา โดยภาพรวมของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ปรัชญา และ

วัตถุประสงค์ เหตุผลการปรับปรุงหลักสร ฯลฯ ซึ่งมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี และเหมะสม ตาม

มาตรฐานของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่อยูแ่ลว้  

สาขาวิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอน

ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลัย และ

ของส านักงาน คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.) นอกจากนี้ยังได้มี

แผนการปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัย

อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิต

ได้ตามวัตถุประสงค์   

รศ.ดร.เกษม สรอ้ยทอง เห็นว่าโดยภาพรวมของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมดแีลว้  กรรมการบริหารฯ จะน าข้อคิดเห็นแจ้ง

ตอ่คณาจารย ์ เพื่อจกัได้ช่วยกนัรักษา

มาตรฐานการเรียน การสอน ให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานท่ีดนีี้ย่ิงๆ ขึ้นตอ่ไป 

คุณบุญมี เรืองรัตน์ เห็นว่าหลักสูตรมคีวามเหมาะสมดแีลว้ กรรมการบริหารฯ จะน าข้อคิดเห็นแจ้ง

ตอ่คณาจารย ์ เพื่อจกัได้ช่วยกนัรักษา

มาตรฐานการเรียน การสอน ให้อยูใ่น

เกณฑ์มาตรฐานท่ีดนีี้ให้ดยีิ่งๆ ขึน้ต่อไป 
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