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รายละเอียดของหลักสตูร 

 

หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Philosophy Program in Agro-Industrial Product Development 

 

2. กลุ่มหลักสูตร  วิชาการ   วิชาชีพ 

 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 

   : ช่ือย่อ   ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 

 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Doctor of Philosophy (Agro-Industrial Product Development) 

   : ช่ือย่อ    Ph.D. (Agro-Industrial Product Development)  

 

4. วิชาเอก  -ไม่มี- 

 

5. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       48 หน่วยกิต  

แบบ 2.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต  
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6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

หลักสูตร  แบบ 1.1  และ 2.1 

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

 6.2 ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ  : การนําเสนอกระบวนวิชา สัมมนา ระดับปริญญาเอก 

 6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาต ิ (ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ หรือ นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1) 

 6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

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

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1   ปีการศึกษา  2560 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 11  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาต ิในปีการศึกษา 2561 
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 อาจารย ์

 ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

 ผู้ประกอบการ 
 

10. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 

(ระบุตําแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา

(สาขาวชิา / ปีที่สําเร็จการศึกษา)

เลขประจําตัว

ประชาชน

1. ศ.ดร. ไพโรจน ์ วิริยจารี - Ph.D. (Product Development), Massey University,  

 New Zealand., 1990 

- วท .ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525 

- วท .บ.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2523

(3 6099 00009 92 3)

2. ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ - ปร .ด .  (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 

- วท .ม .  (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529

(3 5099 01322 42 1)

3. ผศ.ดร.สุทัศน ์  สุระวัง - วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531

(3 5401 00060 19 6)

 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 นอกสถานที่ตัง้ ได้แก่ ...................................... 
 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)  มีการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลง

ประชาคมอาเซยีน  นํามาซึ่งโอกาสสําคัญต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ต้องมีการพัฒนา

ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  โดยกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  และ

มีนวัตกรรมสูง  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  นอกจากนี้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อน
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ประเทศด้วยนวัตกรรมหรือที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0  มีความจําเป็นที่จะต้องมีบุคลากรเพื่อสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมของชาติ 
 

 12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560–2564) ในด้านสังคม  โครงสร้าง

ประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของประชากรใน

ทุกช่วงวัย  ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น  จึงมีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคน  มีการพัฒนาสภาวะ

แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  ทิศทางการบริโภคผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

มุ่งในเร่ืองของอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารที่มีความจําเพาะเจาะจงต่อกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณธรรมจริยธรรมในการผลิตมากขึ้น 
 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

13.1. การพัฒนาหลักสูตร  

  ในการพัฒนาหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ดังกล่าว โดยได้มีกระบวนวิชาที่สร้างโอกาสของธุรกิจใหม่ที่ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ มีการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนํามาใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

13.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  ได้พัฒนาหลักสูตรฯ โดยมุ่ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล รอบรู้คูคุ่ณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาฯ เพื่อ

สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

14.1. กระบวนวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ /ภาควิชาอื่น  
 

- ไม่มี – 

 

 

 

14.2. กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อบริการหลักสูตรอื่น  

หมวดวิชา กระบวนวิชา สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้

วิชาบังคับ ไม่มี

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร เช่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร   หลักสูตรปรัชญาดุษฏี บัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

วิชาเลือก 

ในสาขาวิชาเฉพาะ 

605717, 605744, 604745

605746, 605841 

วิชาเลือก 

นอกสาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่มี - 
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14.3. การบริหารจัดการ  

  นักศึกษาที่ลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาก่อน กรณี

เป็นนักศึกษาต่างสาขาวิชาจะต้องมาพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาเพื่อฟังคําชี้แจงถึงละเอียดกระบวน

วิชาก่อนลงทะเบียน   ทั้งนี้มีการประกาศแจ้งเวียนกระบวนวิชาที่เปิดให้สาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจ  
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หมวดที่ 2. ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  เกี่ยวข้องกับ

การสังเคราะห์ทฤษฎี และเน้นการวิจัยในสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์

อาหาร ผลิตภัณฑ์กึ่งอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาความต้องการของ

ผู้บริโภคเพื่อนํามาใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ ์

รวมถึงเทคนิคทางสถิติขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม เป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  และมีส่วนในการผลักดันให้เศรษฐกิจของ

ประเทศมีความมั่นคงอย่างย่ังยืน  

 

 1.2 วัตถุประสงค์  

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให ้

1) มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูง  และสามารถสร้างและดําเนินงานวิจัยในสาขาวิชาการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับสูง  และความเข้าใจในวิชาชีพสามารถนําความรู้ความสามารถด้าน

วิจัยไปแก้ไขปัญหา และสามารถช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

3) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมในบริบททางวิชาชีพเพื่อแก้ ไขปัญหาที่มีผลกระทบ 

ต่อชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ใน

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี 

ในด ้านความพึงพอใจของผู ้ใช้

ดุษฎีบัณฑิต ภาวะการได้งานของ

ดุษฎีบัณฑิต  

 ร้อยละ 80 ของบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

ที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน  1 ปี 

 ร้อยละ 80 ของบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ ์

 ร ะดั บ ค ว ามพึ ง พอ ใ จ ข อ ง น า ย จ้ า ง /  

ผู้ประกอบการ  และผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อย 

3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี   

  ระบบทวิภาค (ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห)์ 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 มีภาคการศึกษาพิเศษ 

  ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
 

  - ไม่มี - 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน - เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือนเมษายน  ถึง มีนาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

  ระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ..............................   

  ระบบหน่วยการศึกษา (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  หลักสูตร แบบ 1.1  และ แบบ 2.1 

   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หรือสาขาวิชา

อ่ืนๆ  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ดังนี้   

   1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 

   2) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  24/2559  เร่ือง  เงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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   3) คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได ้  

 อ่ืนๆ ..................................... 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน  

  มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน  ให ้

  คําแนะนําแก่นักศึกษา 

  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัย 

  อ่ืนๆ  ......................................... 

 1. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 

  และให้เน้นย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

 2.  จัด / แนะนําให้มีการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

  ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ   
 แบบ 1.1 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
 แบบ 2.1 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา   
 แบบ 1.1 - - - - - 2 - 2 - 2
 แบบ 2.1 - - - - - 5 - 5 - 5
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2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี 

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 

1. การเรียนการสอน 51,913,470 9,883,900 54,509,144 10,378,095 57,234,601 10,897,000 

2. วิจัย 4,480,500 1,393,900 4,704,525 1,463,595 4,939,751 1,536,775 

3. บริการวิชาการแก่สังคม 2,064,017 677,000 2,167,218 710,850 2,275,579 746,393 

4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    

   และสิ่งแวดล้อม 
 921,000  967,050  1,015,403 

5. สนับสนุนวิชาการ 103,100 1,172,300 103,100 1,230,915 103,100 1,292,461 

6. บริหารมหาวิทยาลัย 17,728,830 13,951,900 18,615,272 14,649,495 19,546,035 15,381,970 

รวม       

รวมทั้งสิ้น 76,289,917 28,000,000 80,099,259 

               

2.6.2 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย  210,000  บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 อ่ืนๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้ายสาขาวิชา การรับโอน

นกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร    
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  

   หลักสูตรแบบ 1.1   จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

   หลักสูตรแบบ 2.1   จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

 
 หลักสูตร แบบ 1.1  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  จํานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

  ก. ปริญญานิพนธ์     48 หน่วยกิต 

   605898   อ.ทพ.898    ดุษฏีนิพนธ ์  48   หน่วยกิต 

 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย   

1) นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและนําเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิ มพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ  โดย ให้ เ ป็น ไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เร่ือง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ โดยมีช่ือ

นักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย เร่ือง 1 

3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ และรวบรวมส่งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 

     ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

 2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
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          ง.  การสอบวัดคุณสมบัต ิ

  1)    นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อม และความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอ 

   โครงร่างปริญญานิพนธ์ 

  2) นักศกึษาที่สอบไมผ่า่น มีสิทธิสอบแก้ตัวไดอ้กี 1 คร้ัง โดยตอ้งย่ืนคําร้องขอสอบใหม่ การสอบแกตั้ว 

   ต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

  3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา

   สาขาวิชา  อาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได ้

 จ. การสอบประมวลความรู้   

   ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

 

  แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  จํานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา      ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  

   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 

605811  อ.ทพ.811   พหุวิทยาการในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์  3  หน่วยกิต

605891 อ.ทพ.891 สัมมนาปริญญาเอก 1  1  หน่วยกิต      

605892 อ.ทพ.892 สัมมนาปริญญาเอก 2  1  หน่วยกิต      

605893 อ.ทพ.893 สัมมนาปริญญาเอก 3  1  หน่วยกิต      
 

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

605717 อ.ทพ.717   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่  3  หน่วยกิต

605744 อ.ทพ.744     

        

วิทยากระแสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกษตร  

 3  หน่วยกิต

605745 อ.ทพ.745 เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  3  หน่วยกิต

605746 อ.ทพ.746 การประเมินทางประสาทสัมผัสขั้นสูง  3  หน่วยกิต

605841  อ.ทพ.841      สมบัติทางเคมีและกายภาพของอาหารและวัสดุชีวภาพ  3  หน่วยกิต

 

 หรือ  เลือกจากกระบวนวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาโทที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนตามความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่มี 

   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่มี 
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 ข. ปริญญานิพนธ์    36 หน่วยกิต 

  605899  อ.ทพ.899  ดุษฏีนิพนธ ์                      36  หน่วยกิต 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   ภาษาต่างประเทศ 

  2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

   สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิ  วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หรือสาขาที่

เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  หรือตาม

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ลงทะเบียนแบบเข้าร่วมศึกษา (Visiting) 

605701  อ.ทพ.701   ความรอบรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  4  หน่วยกิต

605702 อ.ทพ.702   

          

การแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร   4  หน่วยกิต   

          ง.  การสอบวัดคุณสมบัต ิ

1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อม และความสามารถเพื่อม ี สิทธิ์ เ สนอ

 โครงร่างปริญญาวิทยานิพนธ์ 

2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้องย่ืนคําร้องขอสอบใหม่   

 การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้ แรก 

3) นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

 ประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได ้

 จ. การสอบประมวลความรู้   

   ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

  ฉ.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1) นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับ

ให้ ตี พิ มพ์  ในวารสารระดั บนานาชาติ  โดย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ บัณฑิตวิ ทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เร่ือง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ โดยมีช่ือ

นักศึกษาเป็นช่ือแรก  อย่างน้อย เร่ือง 1 

3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดย

ผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย

ทุกภาคการศึกษา 
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 Type 1.1  Student holding Master Degree 

  Total credit 48 credits 

  A. Thesis    48  credits 

605898  PDT 898  Dissertation      48 credits 

  B.  Academic Activities 

1) Students have to organize and present a seminar on the topic related to their thesis once 

every semester for at least 3 semesters and students have to attend seminar every semester 

when the semiar course is offered. 

2) A dissertation or some parts of the dissertation must be published or accepted for publication 

 in international journals listed according to the announcement of the Graduate School on 

 “Criteria and Regulation for Thesis Publication” and student must be the first author at least 1 

 paper.   

3) Students have to report thesis progress to the Graduate School every semester. The report 

 must be approvedby by the Chairman of the Graduate Study Committee of the faculty. 

     C.  Non-credit Courses 

  1. Graduate School requirement - a foreign language 

 2. Program requirement - none 

          D.  Qualifying Examination 

  1) Students must complete a qualifying examination to evaluate their academic abilitiesy  

   before presenting a thesis proposal. 

  2) If a student could not pass the qualifying examination, he/she can take a new qualifying  

   examination one more time, which should be   within the following regular  semester. 

  3) If a student could not pass the qualifying examination, the student may be transferred to     

   Master Degree course.   

 E. Comprehensive Examination 

   Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general or major 

 dissertation advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 
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 Type 2.1 : Student holding Master Degree 

  Total credit a minimum of  48 credits 

             A.  Course work  a minimum of 12 credits 

   1. Graduate Courses a minimum of 12 credits 

    1.1 Field of specialization courses  a minimum of 12 credits 

     1.1.1 Compulsary courses  6 credits 

605811     PDT 811 Multidisciplinary Aspects of Product Development System  3  credits

605891   PDT 891 Ph.D. Seminar 1  1  credit     

605892   PDT 892 Ph.D. Seminar 2  1  credit     

605893  PDT 893 Ph.D. Seminar 3  1  credit     

 

    1.1.2 Elective courses  a minimum of 6  credits   

605717 PDT 717    Development of Functional Food Products  3  credits

605744 PDT 744 Rheology and Texture of Agro-Industrial Products  3  credits

605745 PDT 745 Advanced Analytical Techniques in Product Development  3  credits

605746 PDT 746 Advanced Sensory Evaluation  3  credits

605841 PDT 841   Physicochemical Properties of Food and Biomaterials  3  credits

 or choose from non-taken subjects in master degree courses with approval of advisor 

   1.2 Other courses    none 

    2.  Advanced Undergraduate Courses    none 

  B.  Thesis      36 credits   

   605899  PDT 899   Dissertation                            36  credits 

  C. Non-credit Courses 

     1. Graduate School requirement - a foreign language 

     2. Program requirement  

 For student who does not hold Master Degree in Agro-industrial Product Development  or 

related fields (with approval of the Graduate Program Administrative Committee) must enroll the 

following courses and register as visiting study.  

605701 PDT 701     Comprehensive Studies of Product Development Technology    4  credits

605702 PDT 702     Processing and Quality Analysis in Agro-Industrial Products  4  credits

 

 D.  Qualifying Examination 

  1) Students must complete a qualifying examination to evaluate their academic abilities before 

   presenting a thesis proposal.  
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  2) If a student could not pass the qualifying examination, he/she can take a new qualifying  

   examination one more time, which should be within the following regular semester.  

  3) If a student could not pass the qualifying examination, the student may be transferred to  

   Master Degree course.  

 E. Academic Activities 

1) Students have to organize and present a seminar on the topic related to their thesis once 

every semester for at least 3 semesters and students have to attend seminar every semester 

when the seminar course is offered. 

2) A dissertation or some parts of the dissertation must be published or accepted for publication 

in international journals listed according to the announcement of the Graduate School on 

“Criteria and Regulation for Thesis Publication” and student must be the first author at least 1 

paper. 

3) Students have to report thesis progress to the Graduate School every semester. The report 

 must be approved by the Chairman of the Graduate Study Committee of the faculty. 

 

3.1.3 กระบวนวิชา   

(1) หมวดวิชาบังคับ  
605811 

         

อ.ทพ.811   พหุวิทยาการในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

(Multidisciplinary Aspects of Product Development System) 

3(3-0-6)

605891

            

อ.ทพ.891 สัมมนาปริญญาเอก 1 

(Ph.D. Seminar 1) 

1(1-0-2)

605892

            

อ.ทพ.892 สัมมนาปริญญาเอก 2 

(Ph.D. Seminar 2) 

1(1-0-2)

605893  อ.ทพ.893 สัมมนาปริญญาเอก 3 

(Ph.D. Seminar 3) 

1(1-0-2)

 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   

605717 

            

อ.ทพ.717 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่

(Development of Functional Food Products) 

3(3-0-6)

605744

            

อ.ทพ.744 วิทยากระแสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  

(Rheology and Texture of Agro-Industrial Products) 

3(3-0-6)

605745   อ.ทพ.745 เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

(Advanced Analytical Techniques in Product Development) 

3(2-3-4)

605746   อ.ทพ.746 การประเมินทางประสาทสัมผัสขั้นสูง

(Advanced Sensory Evaluation) 

3(3-0-6)

605841   อ.ทพ.841   สมบัติทางเคมีและกายภาพของอาหารและวัสดุชีวภาพ

(Physicochemical Properties of Food and Biomaterials) 

3(3-0-6)
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(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

 ไม่มี     

 

(4) หมวดปริญญานิพนธ์ 
605898

           

อ.ทพ.898 ดุษฏีนิพนธ์ 

(Dissertation) 

48 หน่วยกิต

605899

            

อ.ทพ.899 ดุษฏีนิพนธ์ 

(Dissertation) 

36 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

 

  รหัสกระบวนวิชา  ประกอบด้วย  ช่ือย่อกระบวนวิชากลาง  (อ.ทพ. หรือ 605)   ตามด้วยเลข 3 หลัก มี

ความหมาย ดังนี้ 

เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  

 

 

3.1.4  แผนการศึกษา  
3.1.4.1  แบบ 1.1 

 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

 ลงทะ เบี ย น เ พื่ อ ใ ช้ บ ริ ก า รขอ ง

มหาวิทยาลัย 

- ลงทะเบียนเ พ่ือใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย 

- 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์ - 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ - - 

 รวม - รวม -

 

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

605898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 605898 ดุษฎีนิพนธ์ 12

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 รวม 12 รวม 12
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ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

605898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 605898 ดุษฎีนิพนธ์ 12

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

  สอบประมวลความรู ้ -

  สอบปริญญานิพนธ ์ -

 รวม 12 รวม 12
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  

 

3.1.4.2  แบบ 2.1   

ปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

605811 พหุวิทยาการในระบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

3 605891 สัมมนาปริญญาเอก 1 1

605___  วิชาเลือก 3 605___ วิชาเลือก 3

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - สอบวัดคุณสมบัต ิ -

605701* ความรอบรู้ทางเทคโนโลยีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ -

605702* การแปรรูและวิ เคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

-

 รวม 6 รวม 4

 

*กรณีนักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิ  วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

605899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 605899  ดุษฎีนิพนธ์ 9

  - 605892 สัมมนาปริญญาเอก 2 1

 รวม 12 รวม 10
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ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

605899   ดุษฎีนิพนธ์ 9 605899  ดุษฎีนิพนธ์ 6

605893 สัมมนาปริญญาเอก 3 1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -

  สอบประมวลความรู ้ -

  สอบปริญญานิพนธ ์ -

 รวม 10 รวม 6

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
 

3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ประจํา   

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จํานวนผลงาน 

วิจัยรวม  

(จํานวนผลงาน

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตร ี บศ.

1 ศ.ดร.ไพโรจน ์ วิริยจารี * 

(3 6099 00009 92 3) 

-  Ph.D. (Product Development), Massey 

 University, New Zealand., 1990 

-  วท.ม. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

 อาหาร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 2525 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

 อาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2523 

10.90 15.75 10.90 15.75 49(16)

2 ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ *

(3 5099 01322 42 1) 

-  ปร.ด. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 2546 

-  วท.ม. (พฒันาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 เกษตร)  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 2534 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

 อาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

16.85 9.90 16.85 9.90 31(15)

3 ผศ.ดร.สุทัศน ์ สุระวัง * 

(3 5401 00060 19 6) 

-  วท.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

 อาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

-  วท.ม. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

 อาหาร)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

 อาหาร)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531 

21.35 13.05 21.35 13.05 38(16)

4 รศ.ดร.นิรมล  อุตมอ่าง 

(3 6501 01186 83 4) 

-  ปร.ด. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

-  วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 

-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

 อาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

31.40 35.40 31.40 35.40 48(18)
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ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จํานวนผลงาน 

วิจัยรวม  

(จํานวนผลงาน 

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตร ี บศ.

5 ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล

(3 1014 02182 24 8) 

-  วท.ด. (เทคโนโลยทีางอาหาร)  จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย, 2550 

-  วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

-  วท.บ. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 

16.50 10.05 16.50 10.05 46(33)

6 ผศ.ดร.โปรดปราน  

           ทาเขียว อันเจล ิ

(3 5603 00334 60 5) 

-   Ph.D. (Wood Biology and Technology), 

 Georg-August University-Goettingen, 

 2008 

-  วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิ

 เมอร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

-  วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 

 2539 

48.48 49.72 48.48 49.72 18(8)

7 อ.ดร.ปิยวรรณ   

 สิมะไพศาล 

)3 1015  00313 14 2(  

-  Ph.D. (Food Sciences), The Umiversity 

 of Nottingham, United Kingdom, 2013 

-  วท.ม. (พฒันาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 2544 

-  วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 

36.40 13.50 36.40 13.50 1(1)

 

หมายเหตุ   1.  * หมายถึง  อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร   

  2.  อาจารย์ลําดับที่  1 - 7  คือ  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา 
สังกัด 

1.  รศ.ดร.เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา 

  

- Ph.D (Food Science ), มหาวิทยาลัย

 มิสซูร่ี โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา,2525 

-  M.S.(Food Science), University of 

 Missouri-Colombia, สหรัฐอเมริกา,2521 

-  วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.  รศ.ดร.อนุวัตร   แจ้งชัด 

  

- Ph.D. (Food Science and Technology)

 University of Georgia, สหรัฐอเมริกา, 2540 

-  วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

-  วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.  รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน ์ - Ph.D. (Food Science) University of 

 Massachusetts, 2542 

-  วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 

-  วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  ผศ.ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย

   

- Ph.D. (Food Science) University of 

 Massachusetts  สหรัฐอเมริกา, 2544 

-  วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 

-  วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหารและ ชีวภาพ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.   ผศ.ดร.ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ

 

- Ph.D. (Food Technology) Massey 

 University, New Zealand, 2544 

-  M.S. (Post Harvest Technology), Asian 

 Institute of Technology (AIT) ,2536 

-  วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.  ผศ.ดร.ก่องกาญจน์  กิจรุ่งโรจน์

   

- Ph.D.(Food Technology), University of 

 Reading, United Kingdom, 1998 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา 
สังกัด 

7.  รศ.ดร.วิวัฒน ์ หวังเจริญ 

  

- ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546 

- วท.ม. ( )เทคโนโลยีการอาหาร

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535 

-  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบัน

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

 ลาดกระบัง, 2532 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

8.  ผศ.ดร.พิสิฏฐ ์  ธรรมวิถ ี  - ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เกษตร) , 2548 

- วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 

- วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ 2540 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.  ผศ.ดร.สุเชษฐ ์ สมุหเสนีย์โต

   

-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 

-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 

-  วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2529 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.  ดร.ศักดา   พรึงลําภู 

  

-  Ph.D. (Human Nutrition) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.  Prof. Dr.Christian Fischer 

  

-  Ph.D. (Agricultural Economics) Free University of Bozen-

Bolzano, Italy 

12.  Dr.Sang  Guan  You 

    

-  Ph.D. (Food Science) Gangnueng-Wonju National 

University, Korea 

13.  Assist.Prof.Dr.Sergio Angeli 

  

-  Ph.D. (Agricullture) Free University of Bozen-

Bolzano, Italy 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  

กระบวนการทําวิทยานิพนธ์ตามรายละเอียดของรายวิชา 605898 หรือ 605899 โดยดําเนินการทําวิจัย

โครงการเดี่ยวในหัวข้อที่สร้างองค์ความรู้ใหม่  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  ต้องมีการนําเสนอผลงานวิจัย

ในรูปแบบรายงานและวาจา มีการนําเสนอผลงาน และต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัย 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1.  มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการทํางานวิจัย 

2.  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย 

3.  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทําวิจัย 

4.  สามารถบูรณาการความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อแก้ไขและประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค ์

6.  สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาแก้ไขสถานการณ์หรือชี้นําสังคมได้อย่างเหมาะสม  

7 . สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 

8.  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือทางสารสนเทศ สถิติ และการสื่อสารด้วยการนําเสนอปากเปล่าและการ

เขียนอย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา  

 - แบบ 1.1    

  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 2   ปีที่ 2  

  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 2   ปีที่ 3 

 

 - แบบ 2.1   

  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 2   ปีที่ 2 

  ภาคการศึกษาที่ 1  และ 2   ปีที่ 3 

 

 

5.4 จํานวนหน่วยกิต  

 - แบบ 1.1    48  หน่วยกิต 

 

 - แบบ 2.1     36   หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  

1.  อาจารย์ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย ์    

ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่ตนสนใจ      

2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือ ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 

4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ ์เคร่ืองมือ สารเคมี การทํางานนอกเวลา 

5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริการ  ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการ      

ของสาขาวิชา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

1.  ประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ 

2.  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํางานวิจัย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและจากการ

รายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

3.  ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ จากกรรมการภายนอก 

4.  ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในภาพรวม  จากการติดตามการทํางาน  ผลงานที่เกิดขึ้น

ในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับสูง เน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เช่น การประเมินทางประสาทสัมผัส  การออกแบบ

และวิเคราะห์สถิติ  ในการสังเคราะห์ผลงานและดําเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมผ่านการทํา

วิทยานิพนธ์ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วชิาชพี 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม   

3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์

 2.1.2  ความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.3  ทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณทั์้งส่วนตัวและสว่นรวม พร้อมทัง้แสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

 2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อย่างเหมาะสม 
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

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 

605811  พหุวิทยาการในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์                  
605891  สัมมนาปริญญาเอก 1   -               
605892 สัมมนาปริญญาเอก 2                  
605893 สัมมนาปริญญาเอก 3   -               
605717  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่                  
605744  วิทยากระแสและเนือ้สัมผัสของผลิตภัณฑ ์                  
605745  เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์             -     
605746  การประเมินทางประสาทสัมผัสขั้นสูง                  
605841   สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหารและวัสดุชีวภาพ -            -     

605701   ความรอบรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์                  
605702   การแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ-์

   อุตสาหกรรมเกษตร                 

 

605898  ดุษฏีนิพนธ์                  
605899  ดุษฏีนิพนธ์                  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจริต มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 

1.4 เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอื้่น รวมท้ังเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม่ 

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่าง

เหมาะสม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรลําดับขั้นและค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา   โดยแบ่งการ

กําหนดอักษรลําดับขั้นเป็น 3   กลุ่ม  คือ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น  อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขั้น  และอักษร

ลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  

  (1) อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขัน้ ให้กําหนด ดังนี้ 

   อักษรลําดับขั้น     ความหมาย   ค่าลําดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช้ (fairly good)  2.50 

    C พอใช ้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 (2) อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขัน้ ให้กําหนด ดังนี้ 

  อักษรลําดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ  (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

 (3) อักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนด ดังนี้ 

  อักษรลําดับขั้น  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (in progress) 

   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 

    ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ    

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
 

  กระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

นักศึกษาจะ ต้องได้ค่าลําดับขั้นไม่ต่ํากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก 

    กระบวนวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา    605891, 

605892, 605893, 605898 และ 605899 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 - มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยคณะกรรมการหลักสูตรของสาขาวิชา ประเมินความเหมาะสมของการ

ให้คะแนน และการให้ระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 

 - มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยประเมินจากผลการสอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรอบรู้ 
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3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

      แบบ 1  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม ่แยกเป็น 

             แบบ 1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

   1.  การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

    เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า  3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอด 

    ระยะเวลาการศึกษา 

   2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 

 3.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 4.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 5.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 

 6.  สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ ์

7.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับ

 การยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต

 วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เร่ือง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน

 ปริญญานิพนธ์  โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย  1  เร่ือง    

   8.  เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

    และศักดิ์ของนักศกึษาที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  

    หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ พ.ศ.  2550 

 แบบ 2  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม แยกเป็น 

             แบบ 2.1  สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ

ศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    1.  การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

     เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า  3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะ

     เวลาการศึกษา 

    2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 

    3.   สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

    4.   ศึกษากระบวนวิชา  และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

    5.   มีผลการศึกษาได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00   

     และค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  3.00 

    6.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 

7.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เร่ือง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน

ปริญญานิพนธ์ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างน้อย  1  เร่ือง  

    8.  สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ ์
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    9. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

     การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและ

     รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

    10.  เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

     และศักดิ์ของนักศกึษาที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  

     หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ พ.ศ.  2550 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  หรืออบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ในเร่ืองบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  รายละเอียดหลักสูตร  ซึ่งแสดงถึงปรัชญา  ความสําคัญ  และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย ์ 

3) ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา  ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา  และกลยุทธ์การ

สอนและการประเมินผล  ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ   

4) กําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสําหรับอาจารย์ใหม่ เช่น เร่ืองกลยุทธ์และวิธีการสอน

แบบต่างๆ  กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา  การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ

ปรับปรุง และอยู่ในการดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนการทําหน้าที่ตามลําพัง   

5) มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารย์ใหม ่อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนา

ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/ปี 

 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การวัด

และประเมินผล   ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้

อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสําหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าทํางาน  

2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภปิรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่างอาจารย์ใน

คณะ/ภาควชิา 

3) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม /ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน  และนําการเรียนรู้มาถ่ายทอดใน

ภาควชิา         

4) การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างการสอนและ

การประเมนิผล 

5) การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล ระหว่างอาจารย ์ 

6) การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเครือข่ายพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

1) การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 

2) การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร       

นานาชาต ิ

3) การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  

4) การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต/ิมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร   

ระดับปริญญาเอก 

จํานวนอย่างน้อย  3 คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 3 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี  โดยนําความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วน

ได้-ส่วนเสีย  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความก้าวหน้าทางวิชาการมาประกอบการ

พิจารณา 

 

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิตโดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด  ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่าง

น้อย  5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  2)ด้านความรู้    3) ด้านทักษะทางปัญญา   4)  ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตร แบบ  1.1   ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ  โดยให้ เ ป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เร่ือง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ โดยมีช่ือนักศึกษาเป็น

ช่ือแรก อย่างน้อย  1  เร่ือง  

 สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
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3.  นักศึกษา 

 มีกระบวนการรับนักศึกษที่เหมาะสม  โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ

พร้อมในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างา

ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสารธารณะ  และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดย

อาจารย์จะต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 

 มีการสํารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา  อัตราการสําเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ดําเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการรับ

และการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน 

4.  อาจารย์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

อุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 มีระบบการบริหาร  และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

นโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการสํารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ตําแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง

วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์

เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดําเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาการให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฏีนิพนธ ์ วิทยานิพธ์  การค้นคว้าอิศระ 

 มีการกําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา  โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน

กระบวนวิชาที่สอน และมีการกํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียน

การสอน (มคอ.3 และ มคอ.6) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ

กํากับ  ติดตามในการทําดุษฏีนิพนธ ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน  กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย (มคอ.5   

มคอ.6  และ มคอ.7) 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน  ทั้งทางด้านกายภาพ  อุปกรณ์

เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ

นําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

7.   ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicator) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม

ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม         

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  

ภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา  

x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน

วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน    

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด        

ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก /วิชาบังคับ      

         ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา   

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน                

ใน มคอ.7 ปีที่แลว้  

 x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนํา                  

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
x x x 



มคอ.2  หน้า 36 

 

  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 9 10

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

- การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา /ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน หลังการ

วางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา  

- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ

สนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

 - ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล 

- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่

นักศึกษา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  

- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   โดยนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของแผนการศึกษา ในรูป

แบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย ์

- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   โดยดุษฎีบัณฑิต ในรูปแบบสอบถาม  หรือ  การประชุมกับตัวแทน

อาจารย ์

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 

- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  

- แบบประเมินความพึงพอใช้ต่อคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดย ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ใช้งานนักศึกษา ดุษฎีบัณฑิตใหม ่

 

3. การประเมินผลการดําเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี  ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ  7 โดยคณะกรรมการ ประเมิน

คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอน ในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค

การศึกษา ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้า

สาขาวิชาผ่านอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ  7  จากการประเมิน

คุณภาพภายในสาขาวิชา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี  โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน

ประสิทธิผลของการสอน  รายงานรายวิชา  รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก   รายงานผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  รายงานผลการประเมินหลักสูตร  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ความ

คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา   

- ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผล

การดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใช้

ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เสนอต่อคณบด ี
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ภาคผนวก 
 

1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 

อ.ทพ. 701 (605701)   ความรอบรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4(3-3-6)

  Comprehensive Studies of Product Development Technology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน

ความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การ

วางแผนการทดลอง  เทคนิคทางสถิติ การประเมินเชิงระบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส  เทคโนโลยี

ผูบ้ริโภคในการพัฒนาผลติภัณฑ์  การประเมนิอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์  การจัดการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่  

และกรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Importance of product development in agro-industry, systematic product development process, 

prototype product development, experimental designs, statistical techniques, sensory evaluation,  consumer 

technology for product development, shelf-life evaluation of products, marketing management of new products, 

and case studies of product development 

 

อ.ทพ.702 (605702)  การแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 4(3-3-6)

 Processing and Quality Analysis in Agro-Industrial Products 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน  

  หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร   การใช้สารเคมีและจุลินทรีย์ในกระบวนการแปรรูป   การ

แปรรูปโดยการควบคุมปริมาณน้ํา   การแปรรูปโดยใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน   ระบบบรรจุภัณฑ์   คุณภาพทาง

กายภาพและการวัดค่า   คุณภาพทางเคมีและการวัดค่า    คุณภาพทางจุลินทรีย์และการวัดค่า   และระบบการจัดการ

คุณภาพ 

Processing principles for agro-industrial products, use of chemicals and microbes in processing, 

processing by controlling water content, thermal and non-thermal processing, packaging systems, physical 

quality and measurement, chemical quality and measurement, microbiological quality and measurement, and 

quality management systems 

 

อ.ทพ. 717 (605717)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ 3(3-0-6)

 Development of Functional Food Products

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน

บทนําและความหมายของอาหารเชิงหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตลาดอาหารเชิงหน้าที่ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ สมบัติและผลต่อสุขภาพของใยอาหาร   สมบัติและผลต่อสุขภาพของกรดไขมัน  หลักของ

วิตามินและเกลือแร่ สมบัติและผลต่อสุขภาพของพรีไบโอติกและโปรไบโอติก  สมบัติและผลของพฤกษเคมีต่อสุขภาพ  

และกรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ 
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 Introduction and definition of functional food products, regulations and marketing of functional food 

products, development of functional food products, properties and effects on health of dietary fiber, properties 

and effects on health of fatty acids, principles of vitamins and minerals, properties and effects on health of 

prebiotics and probiotics, properties and effects on health of phytochemicals,  and case studies in development of 

functional food products 

 

อ.ทพ. 744 (605744)  วทิยากระแสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

Rheology and Texture of Agro-Industrial Products

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน  

บทนํา พฤติกรรมทางวิทยากระแสและโครงสร้างของวัสดุของไหลและกึ่งของแข็ง   เคร่ืองมือและการวัดค่า

สมบัติทางวิทยากระแส  ลักษณะเนื้อสัมผัสของวัสดุของแข็ง   การวัดค่าสมบัติทางเนื้อสัมผัสของวัสดุของแข็ง  เทคนิค

การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของอาหาร  และกรณีศึกษา 

Introduction, rheological behavior and structure of fluid and semi-solid materials, instruments and 

rheological property measurement, texture characteristics of solid materials, solid textural property measurement, 

techniques for food texture improvement and case studies 

 

อ.ทพ. 745 (605745)  เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

 Advanced Analytical Techniques in Product Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน  

 บทนํา การวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี  วิธีสเปกโทรสโคปี  วิธีจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   

วิธีแคลอริเมทร ี วิธีเชิงกล และงานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นสูง 

Introduction, chromatography, spectroscopy, electron microscopy, calorimetry, mechanical analysis, and 

recent issues on advanced analytical techniques 

 

อ.ทพ. 746 (605746)  การประเมินทางประสาทสัมผัสขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Sensory Evaluation

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน  

บทนํา ทฤษฎีการตรวจหาสัญญาณ  แบบจําลองธัสโตเนียน   การประยุกต์ใช้การตรวจหาสัญญาณในการหา

ความแตกต่างผลิตภัณฑ์โดยใช้ดัชนีอาร์   แบบจําลองการเดาและทฤษฎีตัวแยกความแตกต่าง   การเปรียบเทียบ

ตัวอย่างคู่แบบไม่เป็นอิสระและระบุคู่    การเปรียบเทียบตัวอย่างคู่แบบเป็นอิสระและระบุคู่    การเรียงลําดับหลาย

ตัวอย่างแบบไม่อนุญาตให้เท่ากัน  การเรียงลําดับหลายตัวอย่างแบบอนุญาตให้เท่ากัน  ความสัมพันธ์ของเคร่ืองมือกับ

ประสาทสัมผัส ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากผู้บริโภคกับข้อมูลจากผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน และกรณีศึกษา 

Introduction, theory of signal detection, Thurstonian models, signal detection applied to discriminate 

products using the R-index, guessing models and discriminator theory, pairwise comparison-dependent & 

selected pairs, pairwise comparison-independent & selected pairs, multiple ranking - no ties allowed, multiple 

ranking ties allowed, instrument-sensory relationships, relating consumer and trained panel data, and case 

studies 
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อ.ทพ. 811 (605811)    พหุวิทยาการในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)

Multidisciplinary Aspects of Product Development System 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน  

บทนํา เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง เทคโนโลยีทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคขั้นสูง  เทคโนโลยี

กระบวนการแปรรูปแบบใหม่ ส่วนผสมและวัสดุใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี  ชีวภาพและอณูชีววิทยาในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์  วิทยาการปัจจุบันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และเคร่ืองมือในการบูรณาการในระบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

Introduction, advanced product development techniques , advanced sensory and consumer technology, 

novel processing technology, novel ingredients and materials for product development, biotechnology and 

molecular biology for product development, current disciplinary procedures in product development, and 

integrated tools in product development systems 

 

อ.ทพ. 841 (605841)   สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(3-0-6)

Physicochemical Properties of Food and Biomaterials

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน  

 บทนํา สมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหารและวัสดุชีวภาพ สมบัติทางเคมีกายภาพส่วนของพืชที่บริโภคได ้

ส่วนของกล้ามเนื้อที่บริโภคได ้และวัสดุดัดแปลงสารพันธุกรรม อันตรกิริยาทางเคมีกายภาพขององค์ประกอบในระบบ

อาหาร  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของอาหารและวัสดุชีวภาพระหว่างกระบวนการแปรรูป และการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของอาหารและวัสดุชีวภาพระหว่างการเก็บรักษา 

Introduction, physical and chemical properties of food and biomaterials, physicochemical properties of 

edible plant tissues, muscle tissues, and genetically modified materials, physicochemical interactions of 

components in food systems, physicochemical changes of food and biomaterials upon processing, and 

physicochemical changes of food and biomaterials during storage 

 

อ.ทพ. 891 (605891)   สัมมนาปริญญาเอก 1 1(1-0-2)

Ph.D. Seminar 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: โดยความเห็นชอบของผู้สอน

 

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ   ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง 

 Presentation and discussion about new techniques for advanced agro-product development technology 
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อ.ทพ. 892 (605892)   สัมมนาปริญญาเอก 2 1(1-0-2)

  Ph.D. Seminar 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: อ.ทพ. 891 (605891)  

 

 การนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อปริญญานิพนธ์  หรือการนําเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าในงาน

ประชุมวชิาการ 

 Presentation and discussion on student’s research project (thesis) or oral presentation in an academic 

conference 

 

 

อ.ทพ. 893 (605893)   สัมมนาปริญญาเอก 3 1(1-0-2)

  Ph.D. Seminar 3

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: อ.ทพ. 892 (605892)  

 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 

Presentation and discussion on students’ research projects (thesis) 

 

อ.ทพ. 898 (605898)    ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

  Dissertation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง

 

 

อ.ทพ. 899 (605899)    ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

  Dissertation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง
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2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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3.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา  

     (ผลงานย้อนหลัง 2555 – 2559) 

 

3.1  ศ.ดร.ไพโรจน์   วิริยจาร ี

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

1 Phongphisutthinant, R., Wiriyacharee, P., Preunglampoo, S., Leelapat, P., Kanjanakeereetumrong, P. and 

Lamyong, S. 2015. Selection of Bacillus spp. for Isoflavone Aglycones Enriched Thua-nao, A Traditional 

Thai Fermented Soybean. Journal of Pure and Applied Microbiology. 9 (Spl. Edn. 2): 59-68. 

 

การนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาต ิ

1. กันตภาส กังสุวรรณ และไพโรจน์ วิริยจาร ี.2558. พื้นที่ตอบสนองของปัจจัยในการสกัดเพกตินและกรดคลอโรจีนิกจาก

เนื้อผลกาแฟโดยการสกัดด้วยน้ํา . งานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย. วันที่ 29-30 มกราคม 2558. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา. หน้า 716-726. 

2. ศักดา พรึงลําภู  ,โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์  ,เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ ,อัตทวิชญ์ เวียงหล้า ,อัมพิกา มังคละพฤกษ์  ,สุรสิงห์ วิศรุต

รัตน และไพโรจน์ วิริยจารี  .2557. ข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีนขณะหุงต้มและภาวะโภชนาการไอโอดีนของเด็ก

วัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   .งานนําเสนอภาคโปสเตอร์ในงานประชุม

วชิาการโภชนาการแหง่ชาต ิคร้ังที่ 8. วันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้ไบเทค บางนา. 

3. ฤทัยรัตน ์แก้วด,ี ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. 2556. การศึกษา

ผลของสารละลายออสโมติกต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ลําไยแช่เยือกแข็งชนิดนุ่ม. การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 14. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. หน้า 350-358. 

4. เกวลิน หอมหวล, ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. 2556. การ

พัฒนาระบบสารละลายในกระบวนการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศเพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของลําไย

อบแห้ง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 14. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556. 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. หน้า 359-367. 

5. Rewat Phongphisutthinant, Pairote Wiriyachatee, Sakda Pruenglagpoo, Posri Leelapat and Saisamorn 

Lumyong. 2012. Optimization of fermentation condition for soy isoflavone aglycones production by Bacillus 

coagulans PR03. Poster presentation. The 38th congress on science and technology of Thailand “Science of the 

future of mankind”. 17-19 October 2012. Empress convention center, Chiang Mai, Thailand. p. 298. 

 

ผลงานวิจัย 

1. ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และปัทมา กาญจนคีรีธํารงค์. 2554. 

การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถ่ัวชีวภาพ ระยะที่ 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  

113 หน้า. 
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2. ไพโรจน์ วิริยจาร,ี ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และสุภกิจ ไชยพุฒ. 2557. การผลิตไอ

โซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถ่ัวชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการทําไอโซฟลาโวนให้

บริสุทธิ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

104 หน้า. 

3. ไพโรจน์ วิริยจาร,ี ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, กรวรรณ ศรีงาม, ศิริกานต์ อินทมนต์, 

วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร และ ชนม์นิภา ภาวศุทธิ์. 2557. การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวพาร์บอยล์และ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศเพื่อผลิตข้าวพาร์บอยล์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง. 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ. 166 หน้า.

4. ศิริกานต์ อินทมนต์, ไพโรจน์ วิริยจารี, จิรนันท์ โนวิชัย, อนุรักษ์   มะโน และรัตติกาล ปันผสม. 2557. การพัฒนา

กระบวนการทําพองข้าวเกรียบฟักทองโดยวิธีการอบ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มูลนิธิโครงการหลวง.  

204 หน้า. 

5. ไพโรจน์ วิริยจาร,ี ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และสุภกิจ ไชยพุฒ. 2556. การผลิตไอ

โซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถ่ัวชีวภาพ ระยะที่ 3: การออกแบบระบบถังหมักชีวภาพเพ่ือผลิตไอโซฟ

ลาโวนโดยเทคโนโลยีเช้ือบริสุทธิ์เริ่มต้น. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 71 หน้า.

6. ไพโรจน์ วิริยจาร,ี ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และสุภกิจ ไชยพุฒ. 2555. การผลิตไอ

โซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนีสทิอิน) จากถ่ัวชีวภาพ ระยะที่ 2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 69 หน้า.

7. เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, ไพโรจน์ วิริยจารี, ชรินทร์ เตชะพันธุ์, จริญญา เสนาป่า และเกื้อกูล จันทร์รัตน์. 2555. การ

พัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสําเร็จรูป ระยะที่ 3, 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 150 หน้า.

8. ไพโรจน์  วิริยจารี, ศิริกานต์ อินทมนต์ และศิริลักษณ์  อธิคมวิศิษฐ์. 2555. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจาก

ผลผลิตเกษตร และวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่ง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

(องค์การมหาชน). 105 หน้า. 

9. ไพโรจน์  วิริยจารี, ศิริกานต์ อินทมนต์, สิริลักษณ์ ปิยะจันทร์ และวีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร. 2555. การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เร่ิมต้นผสมในการผลิต GABA จาก เศษผักหลังการตัดแต่ง : แนวคิดในการพัฒนา

ผลติภัณฑ์  กิมจิดัดแปลงเพื่อสุขภาพ. รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์. มูลนิธิโครงการหลวง. 155 หนา้.

10. ไพโรจน์  วิริยจารี, ศิริกานต์ อินทมนต์, สิริลักษณ์ ปิยะจันทร์ และเอนก โรจนคีรีสันติ. 2555. การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยกีารฆา่เชือ้ชนิดฉีดพ่นด้วยไอน้ําร้อน ในการผลิตข้าวโพดหวานสองสีพร้อมบริโภคเพ่ือยืดอายุการเก็บ. 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.์ มูลนิธิโครงการหลวง. 178 หน้า.

 

สิทธิบัตร 

เลขที่สิทธิบัตร 17474 ”การพัฒนากระบวนการผลิตแหนมที่ใช้เทคโนโลยีเช้ือบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม )แหนมไบโอเทค(“  
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3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ   

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

1. Chokumnoyporn N., Sriwattana S., and Prinyawiwatkul W. 2016. Saltiness enhancement of oil roasted peanuts 

 induced by foam foam-mat salt and soy sauce odour.  International Journal of Food Science and 

 Technology. 51: 978-985. April 2016 (ISI).    

2. Chokumnoyporn N., Sriwattana S., Phimolsiripol Y., Torrico D.D. and Prinyawiwatkul W.  2015. Soy sauce odour 

 induces and enhances saltiness perception.  International Journal of Food Science and Technology. 2015. 

 doi:10.1111/ijfs.12885 

3. Torrico D.D., Sae-Eaw A., Sriwattana S., Boeneke C., and Prinyawiwatkul W. 2015.  Oil-in-Water Emulsion 

 Exhibits Bitterness-Suppressing Effects in a SensoryThreshold Study. Journal of Food Science.2015 ;doi: 

 10.1111/1750-3841.12901: .[ IF: 1.791 ](ISI) 

4. Sriwattana S., Phimolsiripol Y., Pongsirikul I., Utama-ang N., Surawang S., Decharatanangkoon S., Chindaluang Y., 

 Senapa J., Wattanatchariya W., Angeli S.and Thakeow P. 2015.  Development of a 

 ConcentratedStrawberry Beverage Fortified with Longan Seed Extract. CMUJNS.2015 ;14(2): 175-188. 

5. Chindaluang Y. and Sriwattana S. 2014. Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan  

 (Euphoria longana Lamk.) Seed. CMU.J.Nat.Sci.14(2): 175-88. 

6. Jirangrat W., Wang J., Sriwattana S., No H.K., and WitoonPrinyawiwatkul.  2014.  The split plot with repeated 

 randomised complete block design can reduce psychological biases in consumer acceptance testing. 

 International Journal of Food Science and Technology. 2014; 49: 1106–1111. (ISI) 

7. Torrico D. D., Janes M.E., No H. K., Sriwattana S., and Prinyawiwatkul W. 2013.  Storage Time and 

 Temperature Affect Antimicrobial Activity of Chitosan Solutions against Listeria monocytogenes and 

 Escherichia coli O157:H7.  J. Chitin Chitosan 18(2): 69-74. 

8. Jirangrat W., Ordonez K.C., Wang J., CorredorJ.A.H., Sriwattana S, and Prinyawiwatkul W.  2012.  The 2012 

IFT Annual Meeting Technical Program.  Las Vegas, U.S.A. 

9. Sriwatana S., Utama-ang, N., Thakeow, P., Senapa J., Phimolsiripol, Y., Surawang, S., Pongsirikul, I., and 

Sergio Angeli. 2012. Physical, Chemical and Sensory Characterization of the Thai-Crispy Pork Rind 

‘Kaeb Moo’. CMU.J.Nat.Sci. Special Issue on Agricultural & Natural Resources. 11(1): 181-191. 

10. Tipwichai, B., and Sriwattana, S.  2012.  Optimization of strawberry-longan bar formulation using response 

surface methodology.  CMU.J.Nat.Sci.Special Issue on Agricultural & Natural Resources.  11(1): 171-180. 
 

การนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาต ิ

1. Asasuppakit K., Phimolsiripol Y., and Sriwattana S.  2012. “Shelf life simulation through sorption isotherm of 

dried passion fruit rind”. International conference “Food and Applied Bioscience” Kantary Hills Hotel, 

Chiang Mai, Thailand. 6-7 February, 2012.  
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2. Sangsuwan J., Yodalai H., Lapirattanakool W., Leucha N., Rattanapanone N. and Sriwattana S. 2012.  “Effect 

of packaging materials on shelf life of snack bar”International conference “Food and Applied Bioscience”  

Kantary Hills Hotel, Chiang Mai, Thailand.  6-7 February, 2012. 

3. Somthawil S., Pongsirikul I., Pimolsiripol Y., Sangsuwan J., Leksawasdi N.,Thechapun C. and Sriwattana S.  

2012.  Effects of fat replacers on the qualities of Northern Thaistyle Sausage.  International 

conference “Food and Applied Bioscience” Kantary Hills Hotel, Chiang Mai, Thailand.  6-7 February, 2012.  

4. Somthawil S. and Sriwattana S.  2012.  The use of just about right scales in reformulation of Thai Northern 

style sausage.  The proceeding of 50th Kasetsart University Annual Conference. 31January-2 

February, 2012.  

5. Thong-Lor C. and Sriwattana S.  2012.  Effects of sodium chloride replacement with  potassium chloride and 

potassium lactate on qualities of pork seasoning powder.  The proceeding of 50th Kasetsart University 

Annual Conference. 31January-2 February, 2012.  
 

3.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง 

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาต ิ

1. Laokudilok, T. Surawang, S., and Klinhom, J. (2013). Influence of Milling Time on the Nutritional Composition 

and Antioxidant Content of Thai Rice Bran. Food and Applied Bioscience Journal. 1(3): 112-130. 

2. ธรรมรัตน์ แสงหิรัญ และ สุทัศน์ สุระวัง. (2556). สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอสตาแซนทินจากหัวกุ้งโดยใช้เอน

ไซม์ปาเปนร่วมกับน้ํามันรําข้าว. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 6(1)-11 : Jan-Jun 2013. 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                   48 หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        48 หน่วยกติ

ก. วิทยานิพนธ์ 48หน่วยกิต  ก. ปริญญานิพนธ์  48หน่วยกิต 
 

เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชา เพื่อให้

เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559 

 605898 อ.ทพ. 898 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 48 หน่วยกิต 605898 อ.ทพ.  898   ดุษฏีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

    

ข.  กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย               

1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา

การศึกษา 

2)   ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จํานวน

อย่างน้อย 1 เรื่อง และเ อกสารประกอบการประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาติฉบับเต็ม 

(full paper) โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

3)   นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา โดยผ่านความเหน็ชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและ

รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

 

 

 

ข.  กิจกรรมทางวิชการประกอบด้วย

 

         เหมือนเดิม 

 

2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ โดยให้เป็นไป

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง เกณฑ์และแนว

ปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์  โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก  

อย่างน้อย เรื่อง 1  

 
        เหมือนเดิม 

 

 

 

 

2. เพื่อให้ได้ผลงานวิชาการที่มี

มาตรฐานการยอมรับมากขึ้น และ

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับบัณฑิต  พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ                  ง. การสอบวัดคุณสมบัติ   

1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อม และความสามารถเพื่อมี

สิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคําร้องขอสอบใหม่   

การสอบแกต้ัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้

        

 
 

 เหมือนเดิม 

                  จ. การสอบประมวลความรู้ 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 

โดยนักศึกษายื่นคําร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

- เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อให้

สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
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แบบ  2.1  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

         1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  6 หน่วยกิต

 605811 อ.ทพ.811  พหุวิทยาการในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3  หน่วยกิต 605811   อ.ทพ.811      พหุวิทยาการในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -  กระบวนวิชา  605811  ปรับ
ตามข้อ คิดเห็นจากการวิพากษ์
ห ลั ก สู ต ร  ตามข้ อ คิ ด เห็ น ข อ ง
นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มี
ความต้องการให้เพิ่มเวลา การ
สอนของแต่ละ หัวข้ อ  และ เพิ่ ม
เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในหัวข้อ
วิทยาการปัจจุบันในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
- กระบวนวิชา  605892  แก้ไข
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 605891  อ.ทพ.891 สัมมนาปริญญาเอก 1  1  หน่วยกิต      -  เหมือนเดิม -

 605892  อ.ทพ.892 สัมมนาปริญญาเอก 2  1  หน่วยกิต      605892  อ.ทพ.892     สัมมนาปริญญาเอก 2

 605893  อ.ทพ.893 สัมมนาปริญญาเอก 3  1  หน่วยกิต      

         1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  6 หน่วยกิต    

 605717  อ.ทพ.717  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหนา้ที่ 3  หน่วยกิต

 605744  อ.ทพ.744  

          

วทิยากระแสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรมเกษตร  

3  หน่วยกิต
    

 
 
 
 

 
 

 
      เหมือนเดิม 

 605745  อ.ทพ.745 เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์  

3  หน่วยกิต

 605746  อ.ทพ.746 การประเมินทางประสาทสัมผัสขัน้สูง 3  หน่วยกิต

 605841  อ.ทพ.841  

          

สมบัติทางเคมีและกายภาพของอาหารและ

วัสดุชีวภาพ 

3  หน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

  หรือ เลือกจากกระบวนวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาโทที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ทีปรึกษา 

    1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ ไม่มี

 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี

ข. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ข. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

  

 605899  อ.ทพ.899 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 36  หน่วยกิต 605899 อ.ทพ. 899      ดุษฏีนิพนธ์             36 หน่วยกิต
 

เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชา 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2559 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ

2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

 สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิ  วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกษตร) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  ต้องลงทะเบียน

เรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้

ลงทะเบียนแบบเข้าร่วมศึกษา (Visiting) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เหมือนเดิม 

 605701  อ.ทพ.701  ความรอบรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  

4  หน่วยกิต     

 605702 อ.ทพ.702   

         

การแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเกษตร  

4  หน่วยกิต     

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

 1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อม และความสามารถเพื่อมี

สิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคําร้องขอสอบใหม่   

การสอบแกต้ัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได ้

 
 
      เหมือนเดิม 
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 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

  จ. การสอบประมวลความรู้

  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดย
นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบต่อบัณฑติวิทยาลยัโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

- เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตร 

จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

 1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและตอ้งเขา้รว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลา

การศึกษา 

2) ผลงานวทิยานพินธต์อ้งไดร้ับการตพีมิพ์ หรืออยา่งนอ้ยดําเนนิการใหผ้ลงานหรือสว่นหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

จํานวนอยา่งนอ้ย 1 เรื่อง  

3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษา ตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และ

รวบรวมสง่บัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา 

1) นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและต้องเข้าร่วม

สัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ โดยให้เป็นไป

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง เกณฑ์และแนว

ปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก   

อยา่งนอ้ยเรื่อง  1     
 
     -เหมือนเดมิ 

- เพื่อให้ได้ผลงานวิชาการที่มี
มาตรฐานการยอมรับมากขึ้น 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิต  
พ.ศ. 2559 
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะ

ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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9. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลีย่นแผนการศึกษา         

   การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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10. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ 
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