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                                รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  

และคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 
 ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Entomology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย :  ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชากีฏวิทยา) 
 :  ชื่อย่อ    ปร.ด. (กีฏวิทยา) 
ภาษาอังกฤษ :  ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Entomology) 
 :  ชื่อย่อ    Ph.D. (Entomology)  

3. วิชาเอก  - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  

 
5. รูปแบบหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตร แบบ 1.1  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
 

5.2 ภาษาที่ใช้   
 ภาษาอังกฤษ  
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 5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ  
 

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

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562                                                                                   
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 รับราชการ: เป็นอาจารย์ / นักวิจัยในสถาบันการศึกษา ในหน่วยงาน/ องค์กรต่างๆ เช่น กรม

วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

 อาจารย์/ นักวิจัยในมหาวิทยาลัย/บริษัทเอกชน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ธุรกิจส่วนตัว: ประกอบธุรกิจด้านสารเคมี และงานในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 
9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์ - Ph.D. (Agricultural Science),  
   Gifu University, Japan, 2007 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวิชากีฏวทิยา,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวชิากีฏวทิยา,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

2. รศ.ดร.จิราพร  กุลสาริน - Ph.D. (Entomology), Kagoshima   
  University, Japan, 1991 
- M.S. (Entomology), Yamaguchi   
  University, Japan, 1988 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวชิากีฏวทิยา,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง - Ph.D. (Entomology), Kansas  
   State University, USA, 2005 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวิชากีฏวทิยา,  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, สาขาวชิาโรคพืช,  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการด าเนินการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพัฒนาประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพ่ิมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างศักยภาพให้กับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญด้านการเกษตรมีเป้าหมาย
ของพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับระบบการผลิตภาคการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
สารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภั ย ไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของประเทศที่ก าหนดไว้ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏได้มีทิศทางการ
เรียนสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นงานวิจัยด้านการบริหารศัตรูพืชที่
ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีเพ่ือลดการน าเข้าสารเคมีก าจัดแมลง ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับทั้งภาคการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืนต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึงการเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน ส่งเสริมให้มีการสร้างคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและรองรับการลดลงของประชากรวัยแรงงาน การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพและให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏมี
แนวทางการท าวิจัยที่สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้มีความรับผิดชอบ 
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม มีหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู การน าเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับแมลงที่ให้ผลผลิตและน ามาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น  แมลงที่ให้
ผลผลิตเชิงอุตสาหกรรมรม (ผึ้ง ไหม ครั่ง) และแมลงกินได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดรายได้ ทั้งเกษตรกรและผู้สูงวัย



9 
 

 

 

ได้มีอาชีพ สามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ต่อยอดเพ่ือสร้างอาชีพสร้างงานมีรายได้ ท าให้ลด
อัตราการว่างงาน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ที่จัดท าขึ้นใหม่นี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวิจัย

ทางด้านกีฏวิทยาแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ มีแนวคิดให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะของผู้เรียนให้การแก้ปัญหา การคิดริเริ่มองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทางด้านการจัดการแมลงศัตรูพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปใช้
แก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช ลดปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดแมลงและปัญหาพิษตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้การเกษตรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการศึกษาการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือและในภาพรวมของ
ประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
จึงสามารถรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาในแถบประเทศอาเซียนและนานาชาติได้   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความ
เป็นสากลและเป็นผู้น า ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา กีฏวิทยา จึงมุ่งเน้นในการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม มีจิตส านึกในศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และด ารงตนในสังคม
ได้อย่างมีธรรมาภิบาล  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน      
 ไม่มี     

 

13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 
 ไม่มี  
13.3 การบริหารจัดการ   
 ไม่มี 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา เป็นหลักสูตรที่ เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแมลง ความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ด้านแมลงกับมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์
ความรู้ทางด้านการจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือลดการใช้และการ
น าเข้าสารเคมีฆ่าแมลง ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ทางด้านแมลงไปเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือและในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี:  
1. ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจนมีทักษะและ

ประสบการณ์ในการวางแผนและด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิทยาการทางด้านกีฏวิทยาเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

2. ความสามารถในการคิด ค้นหา และวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทางวิชาการ เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
รวมทั้งการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการจัดการทั้ง
แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญและแมลงส าคัญอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ 
4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง    
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมตดิตามผลการประเมิน QA ของ
หลักสตูรรวมทุก 5 ปี ในด้านความพึง
พอใจ และภาวะ 
การได้งานของบัณฑิต 

 ผลงานของบัณฑติระดับปรญิญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรืออ้างอิง 

 ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
เงินเดือนเริม่ต้นเป็นไปตามเกณฑ ์

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี 
  ระบบทวิภาค  

  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

 มีภาคการศึกษาพิเศษ 
  ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

           - 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบการศึกษาตลอดปี   

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

 ระบบทวิภาค 
      ในเวลาราชการ 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 

   ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม                  
     นอกเวลาราชการ ระบุ)................................................................................  

ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  
                    ในเวลาราชการ 
                   นอกเวลาราชการ ระบุ)................................................................................   
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

หลักสูตร แบบ 1.1 
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชากีฏวิทยา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประจ าสาขาวิชากีฏวิทยา โดยต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนด หรือ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  4. คุณสมบัติ อ่ืนๆ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
  5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
กีฏวิทยา 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
                 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 อ่ืนๆ . ....................................    
  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนการเรียน 
     จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะน าการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน   
         มหาวิทยาลัยและการแบงเวลา 
     มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน  
         ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาจัด/แนะน ากิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะด้านภาษา รวมทั้งให้  

นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 1.1 - 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
           

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษาแบบ 1.1 

     
 

 
 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ป ี   โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ      
        ตั้งงบประมาณ  

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได ้

การเรียนการสอน 84,207,100 16,891,640 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 
วิจัย 23,890,600 7,201,210 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 

บริการวิชาการแก่สังคม 3,900 17,851,600 3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 339,700 - 383,775 - 387,430 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 716,610 250,200 787,805 250,200 795,307 

บริหารมหาวิทยาลัย 29,984,000 10,841,410 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 

รวม 138,335,800 53,842,170 141,528,097 52,646,055 144,716,356 53,147,446 

รวมทั้งสิ้น 192,177,970 194,174,152 197,863,802 

 
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1       127,459.80  บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 

    
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

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

ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

    หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
   
 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
    หลักสูตร  แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    48  หน่วยกิต 
 
   ก. ปริญญานิพนธ์      48  หน่วยกติ 

    357898  ดุษฎีนิพนธ์       48  หน่วยกิต 
 
        ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จ านวนไมน่้อยกว่า 4 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา  



15 
 

 

 

 
2.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเป็นระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 1 เรื่อง ซ่ึงต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science 
และระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือเป็นการจดสิทธิบัตร และมีชื่อของ
นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 

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

 
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือประเมินความพร้อม
และความสามารถ เพ่ือมีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่   
การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง
แรก หรือตามความเห็นของคณะกรรมการ 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ 
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 Type 1.1:  Student with Master’s Degree  
      Total credit    48 credits 
      A. Thesis  48 credits 
    357898   Dissertation                     48    credits 
     B.  Academic activities 

1) A student has to seminar and present paper in English on the topic 
related to his/her dissertation once every semester for at least 4 
semesters and has to attend seminar every semester that the course is 
offered.                     

2)  The whole or part of a dissertation must be published or accepted for at 
least 2 papers which are international journals (ISI, SCOPUS, PubMed or 
Web of Science database) at least 1 paper and national journal (TCI 
database Tier 1) or obtained patent with the student as the first author at 
least 1 paper.   

3) A student has to report dissertation progression to the Graduate School 
every semester which approved by the chairman of the Entomology 
Graduate Program Administrative Committee.  

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

            
 D.  Qualifying Examination 

 1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 
ability before presenting a thesis proposal. 

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

   3) An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree student 
with the approval of the Entomology Graduate Program Administrative 
Committee. 
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3.1.3 กระบวนวิชา   
 

(1) หมวดวิชาบังคับ        -         หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ        - หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ        -  หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาปริญญานิพนธ์  
               357898  ดุษฎีนิพนธ์                                                      48   หน่วยกิต 
                            Dissertation  
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา                                                                                        
                  

  3.1.4.1  แบบ 1.1    

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 357898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
 สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
 สอบวัดคุณสมบัติ -    
 เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์ -    
 รวม -  รวม 12 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
357898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 357898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
 รวม 12  รวม 12 
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ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 
357898  ดุษฎีนิพนธ ์ 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  
    สอบดุษฎีนิพนธ ์  
 รวม 12  รวม - 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูร  48 หน่วยกิต 

 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 ระบุในภาคผนวก  
 
 

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า   
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วชิาการรวม                           

(จ านวนเรื่องในระยะ 
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  

สุทธิประพันธ์* 
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- Ph.D. (Agricultural Science),   
  Gifu University, Japan, 2007 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์),    
  สาขาวิชากีฏวิทยา,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

7.02 6.25 7.02 6.50 11 (11) 

2 รศ.ดร.จิราพร  
กุลสาริน* 
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- Ph.D. (Entomology), Kagoshima   
  University, Japan, 1991 
- M.S. (Entomology), Yamaguchi   
  University, Japan, 1988 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

10.75 5.25 10.75 5.75 33 (11) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วชิาการรวม                           

(จ านวนเรื่องในระยะ 
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
3 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์   

จันทร์บาง* 
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- Ph.D. (Entomology), Kansas State   
University, USA, 2005 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

6.98 8.25 6.98 8.75 40 (11) 

4 รศ.ดร.ไสว  
บูรณพานิชพันธุ์ 
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- วท.ด. (กีฏวิทยา),    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชากีฏวิทยา   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
   สาขาวิชากีฏวิทยา,  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521 

7.60 6.50 7.60 6.50 45 (13) 

5 ผศ.ดร.พัชรินทร์   
ครุฑเมือง 
(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

- Dr. agr. (Molecular Genetics),  
  University of Bonn, Germany,  2003 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
  สาขาวิชากีฏวิทยา,  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
   สาขาวิชาโรคพืช,   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

4.65 7.25 4.65 7.75 18 (12) 

 

หมายเหตุ    1  * หมายถึง อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
                2    อาจารย์ล าดับที ่1 – 5 คือ อาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารย์ประจ า   
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 รศ.ดร.วีรเทพ  พงษ์ประเสริฐ Ph.D. (Entomology) 
Oregon State University, 2000 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2 รศ.ดร.ยุพา  หาญบญุทรง Ph.D. (Entomology) 
Lincoln University, 1994 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3 ผศ.ดร.ณัฐดนัย  ลิขิตตระการ Ph.D. (สัตววิทยา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2554 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

4 ดร.วียะวัฒน์  ใจตรง Ph.D. (Insect Taxonomy) 
Kagoshima University, 2012 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5 ดร.ณัฐวัฒน์  หมื่นมณ ี ปร.ด. (เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2559 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 ดร.ปาริชาต ิเทียนจุมพล ปร.ด. (เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2556  

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

7 ดร.บาจรีย์  ฉัตรทอง ปร.ด. (เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2558 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

8 Dr. Hans  Bänziger Dr. rer. Nat. (Entomology) 
Swiss Federal Institute of 
Technology, 1980 

นักวิจัยอิสระ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9 Prof. Dr. Michael  Burgett Ph.D. (Entomology) 
Oregon State University, 1975 

Oregon State University 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

        - 
     4.2 ช่วงเวลา  

   - 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
       - 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศึกษาทุกคนต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ในห้วข้อที่เป็นงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาวิชากีฏวิทยา ที่เป็น
ประเด็นน่าสนใจและเกิดประโยชน์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทันสมัยตามเหตุการณ์ในสาขาวิชากีฏวิทยา ซึ่ง
จะท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
1.  สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวความคิด และวิธีด าเนินงานในการท าวิจัย เพ่ือดุษฎีนิพนธ์

หรือโครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง  
2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่

เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
3.  สามารถด าเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ ในการหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ เพ่ือขยายองค์ความรู้เดิม หรือแนวทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีนัยส าคัญ  

4.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง
สามารถน าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี  

5.  สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ จัดการ
กับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านกีฏวิทยา  

6.  สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านกีฏวิทยา ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์
ความรู้เดิม  
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5.3  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 357898 (ดุษฎีนิพนธ์) 

จ านวน 12 หน่วยกิต   
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีท่ี 2 นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 357898 (ดุษฎีนิพนธ์)

ภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต   
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 357898 (ดุษฎีนิพนธ์)  

จ านวน 12 หน่วยกิต   
           
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 แบบ 1.1  48  หน่วยกิต  
 

5.5 การเตรียมการ  
หลักสูตรมีการเตรียมการส าหรับนักศึกษาโดยมีขั้นตอนคือ  
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน าแหล่งข้อมูลและ

วิธีค้นหาข้อมูล โดยให้แนวทาง แนวคิด ก าหนดประเด็นเพ่ือพิจารณา เลือกปัญหา ตั้งค าถามการวิจัย และ
ช่วยวิเคราะห์แนวทางในการก าหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  ก าหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสม และการท าข้อเสนอ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์  

2. การบริหารงานที่ปรึกษา และการติดตามก ากับการท าวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะ
ก ากับดูแลให้นักศึกษาด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยตรวจสอบได้จากรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยและดุษฎีนิพนธ์  

3. การประเมินผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าการประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัยรวมทั้ง
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา หากมีข้อปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน า ชี้แนวทางในการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน   

4. การตรวจแก้ไขดุษฎีนิพนธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแล และให้ค าแนะน าในการวางแผนการเขียน
และการเขียนรายงานดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดและได้มาตรฐาน   

5. การให้ค าปรึกษาในการพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพิมพ์ การเลือก
วารสารทางวิชาการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับงานวิจัยที่ควรส่งไปตีพิมพ์ผลงาน   

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1.  นักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์  
ภายหลังการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์แล้ว ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 



23 
 

 

 

2.  ต้องเสนอและสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์  โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าในบัณฑิต
วิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

3.  ต้องส่งรายงานดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก าหนด  

4.  คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา จะเป็นผู้ประเมินความ
เหมาะสม ทันสมัย และความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการตามมาตรฐานระดับปริญญาเอกของคณะเกษตรศาสตร์  
           5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเป็นระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Scienceและระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 
หรือเป็นการจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางกีฏวิทยา    
   ในระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้นั้น 
    วางแผนและด าเนินการวิจัยทางกีฏวิทยาเพ่ือ 
    เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในหน่วยงาน 
    ของรัฐและเอกชน 

    มีการเรียนรู้การวางแผนการวิจัย  
     กระบวนการวิจัย และการเขียนบทความ 
     ทางกีฏวิทยาเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
     นานาชาติ 
 

2. มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วย 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห์ 
    ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถหาข้อมูลโดย 
      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     กระตุ้นให้นักศึกษาหาความรู้ภาษาอังกฤษ 
      เพ่ิมเติม เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีคุณธรรม/จริยธรรม มีจรรยาบรรณใน 
    วิชาชีพ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ 
    ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น มีการ 
    ช่วยเหลือเก้ือกูล และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 
    สันติสุข 

     กระตุ้นให้นักศึกษาได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของ 
       ตนเอง  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
       ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนเมื่อมีการ 
       ท างานเป็นกลุ่ม  
 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
2. สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
4. มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
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2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในรูปแบบ

รายงานและการอภิปราย 
2. มอบหมายงานให้สืบค้นงานที่เก่ียวข้องแล้วอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

          2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินและวิเคราะห์ผลการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า และการอ้างอิงเอกสารที่

ได้น ามาประกอบการท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. ประเมินจากผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของกระบวนวิชา 
2. มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ

วิชาชีพอย่างลึกซึ้ง   
3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็น

สากล   
4. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่

อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ก าหนดให้คิดและพัฒนาหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์จากสถานการณ์จริงหรือจากความ
ต้องการของชุมชน 

2. ก าหนดให้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยและอภิปรายเป็นประจ า 
 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินจากผลจากรายงานความก้าวหน้า 
2. ประเมินความรู้ของดุษฎีบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์   

3. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง 
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบ

รายงานและการอภิปราย 
2. มอบหมายงานให้สืบค้นงานที่เก่ียวข้องแล้วอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 

         2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ประเมินรายงานความก้าวหน้า และผลการวิจัยดุษฎีนิพนธ์               
2. ประเมินจากงานที่มอบหมายให้สืบค้นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแล้วอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
         การรับผิดชอบ 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2. สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
3. มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง

และกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. มอบหมายให้น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา 
2. ก าหนดให้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ  
 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ประเมินจากคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 
2. สังเกตพฤติกรรมในการสัมมนา และในงานการประชุมทางวิชาการ 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ 

3. สามารถน าเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มอบหมายให้รายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย 
2. มอบหมายให้น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา  
3. การจัดให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ 

 

       2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
                 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากผลงานรายงานความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย 

2. ประเมินจากผลงานวิจัย 
3. ประเมินจากการให้คะแนนของคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 
4. ประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  
 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
357898  ดุษฎีนิพนธ์                  

 

  ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 28 

0 28 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1)  สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
(1.2)  สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ 
       วิชาชีพ 
(1.3)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 
       ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.4)  มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาที่ศึกษาวิจัย 
(2.2) มีความเข้าใจในหลักการและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง

ลึกซึ้ง   
(2.3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างเป็นสากล   
(2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี 
 ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มีความสามารถในการคิดและค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมี 
       วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์   
(3.3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วย 
 ตนเอง 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
(4.2) สามารถปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
(4.3) มีการแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและ 
 กลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  มีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือใช้ในการศึกษา 
       ค้นคว้า สรุปปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
(5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ

และวิชาชีพ 
(5.3) สามารถน าเสนอรายงานทางวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ 

หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  (1) อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย    ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   T ปริญญานิพนธ์                      (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ              
   V เข้าร่วมศึกษา                      (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา                      (withdrawn) 
  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา             
ก.กฎ. 898 (357898)  ดุษฎีนิพนธ์ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เกิดข้ึน เพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ

สนับสนุนว่านักศึกษา และดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  สาขาวิชากีฏวิทยา  เป็นอย่างน้อย  

2.1.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ท าการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท าดุษฎีนิพนธ์ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็น
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทวนสอบในการก าหนดกลไกและกระบวนการ และมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง  

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชากีฏวิทยา หรือ
ของคณะเกษตรศาสตร์  เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 
2.2.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

                การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อของปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่
ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอน โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

(1)   ประเมินจากบัณฑิตที่จบ สภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้งานตรงตาม
สาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้องและระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่
ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา  

(2)   ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
(3)   ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการเปิดหลักสูตรใหม่
ให้มีประสิทธิภาพ 

(4)   ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มี
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวัง หรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

(5)   ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรเข้าท างาน หรือ
ศึกษาต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

(6)   ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการ
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ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา ภาคเกษตร และสังคมใน
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

(7) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
 -   จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
 -   จ านวนสิทธิบัตร 
 -   จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 -   จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 กล่าวคือ 
หลักสูตร แบบ 1.1  

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเป็นระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งต้องอยู่
ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI Tier 1 หรือเป็นการจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ 
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 



33 
 

 

 

 

หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ 

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2. มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
 ในหลักสูตร  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ระดับปริญญาเอก 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระดับปริญญาเอก  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
2. บัณฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้  
  บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้  
  อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้าน 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ 
  สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
    หลักสตูรระดับปริญญาเอก 
    หลักสูตร แบบ 1.1  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเป็นระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่ง
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI Tier 1 หรือเป็นการจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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3. นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้ 
   สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษามีความ   
   พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  
   เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกดษาทุกคน  
   โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Officed Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 
 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ 
   ด าเนินงาน 
 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ 
   รับ และการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 

4. อาจารย ์
 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน 
   ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
   และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ 
   มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ  
   การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์เพ่ือ 
   ประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง 
   วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาติ 
 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
   ในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ 
   จัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ  
   ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย (มคอ.5  
   มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ  
       อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ 
       เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
     มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
       และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)        
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
 1. มีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
    หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเข้าร่วม 
    ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครัง้  

x x x x 

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

x x x x 

 3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x 

 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิด   
    สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน  หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x 

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

x x x x 

 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

x x x x 

  7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ 
       ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7   ปีท่ีแล้ว  

 x x x 

  8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหาร
จัดการหลักสตูร 

x x x x 

  9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
     อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/  
     หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี                                                                              

x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
     หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51                    
     จากคะแนนเต็ม 5.0  

   x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี   9 11 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 9 10 10 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  
          ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5 ) มีผลด าเนินการบรรลุตามเปา้หมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการ 
บรรลเุป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่8. กระบวนการการประเมินหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล 
 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 
 การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
      ประเมินโดยดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
      ประเมินโดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 

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

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิ ชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภูมิสารสนเทศในการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูกาแฟ 
อราบิกาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. วารสารเกษตร 31(2): 203-213. 

4. รัตนาพร ไชยศรี และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. ชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟ  
Araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae) ในกระเทียม
และการควบคุมโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์. วารสารเกษตร 31(1): 11-19. 

5. กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ประณิธิพร เอมโอฐ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558.  
การส ารวจแมลงศัตรูใบยาสูบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน. แก่นเกษตร 43(1): 
111-120. 

6. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2557. การส ารวจแมลงศัตรูกาแฟ 
อาราบิก้า และแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. วารสารเกษตร 
30(3): 233-242. 
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7. กาญจนา โกติทิพย์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  
และ ประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจ าแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบใน
โรงเก็บ. วารสารเกษตร 30(1): 21-28. 

 

8. ธวัชชัย ปานสมบัติ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2556. ชีววิทยาและความจ าเพาะเจาะจง 
ต่อพืชอาหารของด้วงถั่ว Callosobruchus imitator Kingsolver. วารสารเกษตร 
29(2): 155-161. 

9. พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองค า ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ  
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2556. การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ 
Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae). วารสารเกษตร 
29(1): 63-69. 
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รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน 
1. งานวิจัย 

ระดับนานาชาติ    
1. Sansri, C., A. Teerawutgulrag and  J.  Kulsarin. 2016. Chemical composition and 

biological activities of essential oil from fine scrap and short stem 
Virginia and Burley tobacco (Nicotiana tabacum L.).  pp. 698-700. 
International  Congress on Chemical, Biological and Environmental  
Sciences. Osaka, Japan. May 10-12, 2016. 

2. Teerawutgulrag,  A.,  R. W.  Baison and  J.  Kulsarin. 2016. Synthesis of 
diamondback moth (Plutella Xylostella (L.)) sex pheromone. pp. 701-
703. International Congress on Chemical, Biological and Environmental 
Sciences. Osaka, Japan. May 10-12, 2016. 

 

ระดับชาติ 
1. Yuka Onishi ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ จิราพร กุลสาริน วียะวัฒน์ ใจตรง และ Fuminori Ito. 

2560. ปฏิสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเทศไทย. วารสารเกษตร 33(1): 1-8. 

2. กนกวรรณ ค ายอดใจ Hans Banziger และ จิราพร กุลสาริน. 2558. รูปแบบสถาปัตยกรรม           
ปากทางเข้ารังของชันโรง Tetragonula laeviceps (Smith) Species Complex 
(Hymenoptera: Apidae: Meliponini) ในประเทศไทยและมาเลเซียตะวันตก. 
วารสารเกษตร 31(1): 1-9. 

3. จริยา สีดวงแก้ว จิราพร กุลสาริน ไสว บรูณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2558. ชีววทิยา 
ของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงส าหรับการควบคุมในมะเขือ
ม่วง. วารสารเกษตร 31(2): 193-201. 

4. อาทิตยา ทองค ากูล จิราพร กุลสาริน และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2558. การออกแบบกับดัก    
ฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพ่ือควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักในการผลิตกะหล่ าปลีบนพื้นที่สูง. 
วารสารเกษตร 31(1): 21-29. 

5. ณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์ จิราพร กุลสาริน สิริญา คัมภิโร และ เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์. 2557. 
การส ารวจเพลี้ยไฟหม่อนและเชื้อราสาเหตุโรคแมลง. วารสารเกษตร 30(2): 161-169. 

6. ภัทรดนัย ชัยสวัสดิ์  จริาพร กุลสาริน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2557. 
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลงในการ
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ควบคุมหนอนกระทู้ผักของดอกดาวเรือง.  วารสารเกษตร 30(1): 11-19. 

7. ชฎารัตน์ ชมพูพลอย  จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ์  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ และ 
สิริญา  คัมภิโร. 2556. การเก็บเชื้อราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริกหวานใน
โรงเรือนในจังหวัดเชียงใหม่.  วารสารเกษตร 29(1): 55-62.  

8. สุพร กิมขาว  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์      
จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอก
มะลิ 105  x ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย. วารสารเกษตร 29(1): 45-54.  

9. อนุสรณ์ พงษ์มี จิราพร กุลสาริน และ อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรกัษ์. 2556. อัตราส่วนที่เหมาะสม 
ของสารฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพ่ือดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก. วารสารเกษตร 29(2): 
145-154. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 
1) งานวิจัย 

ระดับนานาชาติ    
1. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito.  

  2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province,     
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 33-48. 

2. Chuttong, B., Y. Chanbang, K. Sringarm, and M. Burgett. 2016. Physicochemical  
          profiles of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey from South East Asia   
          (Thailand). Food Chemistry 192(17771): 149-155. 

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

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

5. Chanbang, Y. 2012. Testing of Security Steel Mesh on Mosquito Prevention.  
  Chiang  Mai University Journal of Natural Sciences 11 (1): 109-115. 

6. Chui-Chai, N., P. Krutmuang, S. Nalumpang, S. Mekchay, C. Khanongnuch and  
Y. Chanbang. 2012. Insecticidal Activity and Cuticle Degrading Enzymes of  
Entomopathogenic Fungi Against Plutella xylostella (Lepidoptera: 
Plutellidae). Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 11 (1):147-155.  

 
ระดับชาติ 

1. ชุลีรัตน์ รังสรรค์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2559.  
ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง
และเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟ. วารสารเกษตร 32(1): 83-93. 

2. กาญจนา โกติทิพย์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  
และประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจ าแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ. 
วารสารเกษตร 30(1): 21-28. 

3. พิพัฒน์พงษ์  ต๊ะทองค า  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์   
จันทร์บาง.  2556.  การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้. วารสารเกษตร 
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29(1): 63-69. 
4. สุพร กิมขาว  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และ เยาวลักษณ์      

จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 
105  x ชัยนาท) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสาร

เกษตร 29(1): 45-54.  
 

2) บทความทางวิชาการ  
1. Nanoudon, S. and  Y. Chanbang. 2014.  Use of solid carbon dioxide for 

controlling bed bugs. pp. 56-61. In S. Khusmith (ed.) JITMM2013 
Proceedings: Joint  International Tropical Medicine Meeting.  
December, 11-13, 2013, Bangkok, Thailand. 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 

1) งานวิจัย 
ระดับนานาชาติ    
 

1. Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito.  
2016. Ant species diversity in coffee plantation in Chiang Mai province, 
Northern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal 10(1): 33-48. 

2. Kusumoto, D., H. Masuya, T. Hirao, H. Goto, K. Hamaguchi, W.-I. Chou, W.      
Suasa-ard, S. Buranapanichpan, S. Uraichuen, O. Kern-asa, S. Sanguansub, A. 
Panmongkol, Q. T. Pham, S. Kahono, I. M. Sudiana and N. Kamata.  2015.  
Comparison of sapwood discoloration in Fagaceae trees after inoculation with 
isolates of Raffaelea quercivora, cause of mass mortality of Japanese oak 
trees.  Plant Disease 99(2): 225-230. 

3. Kusumoto, D., H. Masuya, T. Hirao, H. Goto, K. Hamaguchi, W.I. Chou, W. Suasa- 
ard, S. Buranapanichpan, S. Uraichuen, O. Kern-asa, S. Sanguansub, A. 
Panmongkol, T.P. Quang, S. Kahono, H. Juristiono and N. Kamata.  2014.  
Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata  
logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with and 
without the Japanese oak wilt incidence including outside of Japan.  J. For. Res.  19: 
404-410. 

4. Tuda, M., L.-H. Wu, N. Yamada, C.-P. Wang, W.-J. Wu, S. Buranapanichpan, K. 
Kagoshima, Z.-Q. Chen, K.K. Teramoto, B.R. Kumashiro and R. Heu.  2014.   
Host shift capability of a specialist seed predator of an invasive plant: roles of 
competition, population genetics and plant chemistry.  Biol. Invasions 16: 303-
313. 
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ระดับชาติ 

1. จริยา สีดวงแก้ว จิราพร กุลสาริน ไสว บรูณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2558. ชีววิทยา 
ของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงส าหรับการควบคุมในมะเขือม่วง. 
วารสารเกษตร 31(2): 193-201. 

2. อาทิตยา ทองค ากูล จิราพร กุลสาริน และ ไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2558.  การออกแบบกับ 
ดักฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพ่ือควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักในการผลิตกะหล่ าปลีบนพื้นที่สูง.  
วารสารเกษตร 31(1): 21-29. 

3. กาญจนา โกติทิพย์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ไสว บูรณพานิชพันธุ์  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  
และ ประณิธิพร เอมโอฐ. 2557. การจ าแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรง
เก็บ. วารสารเกษตร 30(1): 21-28.  

4. ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ อ ามร อินทร์สังข์.   
2557.  การควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในอาหารไก่โดยใช้
ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิก. วารสารเกษตร  30(3): 243-252. 

5. ภัทรดนัย ชัยสวัสดิ์  จริาพร กุลสาริน  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และ สิริญา คัมภิโร. 2557. 
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลงในการควบคุม
หนอนกระทู้ผักของดอกดาวเรือง. วารสารเกษตร 30(1): 11-19 

6. ชฎารัตน์ ชมพูพลอย  จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ์  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ และ 
สิริญา  คัมภิโร. 2556. การเก็บเชื้อราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริกหวานใน  
โรงเรือนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 29(1): 55-62.  

7. พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองค า  ไสว บรูณพานิชพันธุ ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จนัทร์บาง. 
2556. การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม.้ วารสารเกษตร 29(1): 63-69. 

8. วีรยุทธ สร้อยนาค  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ และสมชาย ธนสินชยกุล.  
2556. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย.  วารสารเกษตร 29(3): 231-238. 

9. สุพร กิมขาว  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธุ์ จิราพร กุลสาริน และเยาวลักษณ์  
จันทร์บาง. 2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอก
มะลิ 105 x ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. 
วารสารเกษตร 29(1): 45-54.  
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          5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง 

1) งานวิจัย 
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4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   
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5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้าย
สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับที ่   0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

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

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

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณค่า
ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

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

3. การย้ายสาขาวิชา 
   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือระหว่าง
คณะโดยที่ 
  3.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
ไม่น้อยกว่า  2.75 

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

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

  3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ        
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้    

ใหม่ 
  3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 

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

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

4. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ 
  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

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

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

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญา
เอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน   หรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 
1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  หรือ 
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2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรนั้น  หรือ 

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

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

  4.4การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑติในสาขาวชิาทีส่ัมพนัธ์ 
  กัน 

   นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า  3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  บัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน    หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน 
(coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   
กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรือ
อักษรล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอน
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     

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

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ
โอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกิน
ครึ่ งหนึ่ งของจ าน วนหน่ วยกิ ต  วิ ท ยานิ พ น ธ์ทั้ งหมด   และต้ อ ง ใช้ เวล าศึ ก ษ าใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย   และได้มี
การช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 

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

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

6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น   ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี ่ย  จะต้องได ้ร ับการพ ิจารณาปรับให้เข ้าสู ่ระบบค่าล าด ับขั ้นตามข้อบ ังค ับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 
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7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เร่ิมนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี  ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตามปี
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 
 
 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป 
  ประกาศ  ณ  วันที ่    12   พฤษภาคม   2551 
 
      (ลงนาม)     สุรศักดิ ์ วัฒเนสก ์
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)์ 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2550 
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