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คํานํา 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับนี้ เป�นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ท่ี
ได'รับการปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับป) พ.ศ.2550 ในการปรับ 
ปรุงครั้งนี้ ได'พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติป) พ.ศ.2552 ของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา การทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังให'มีความสอดคล'องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม4
โจ' ท่ีต'องการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จริยธรรม มีความรู'ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ โดยหลัก 
สูตรได'มีการปรับปรุง โครงสร'างหลักสูตร รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  
 หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีส4วนสําคัญประกอบด'วย 8 หมวด ได'แก4 ข'อมูลท่ัวไป ข'อมูลเฉพาะของ
หลักสูตรระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร'างหลักสูตร ผลการเรียนรู' กลยุทธ=การสอนและ
การประเมินผล หลักเกณฑ=ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย= การประกันคุณภาพหลักสูตร 
การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตรซ่ึงการนําเอาหลักสูตรไปใช'ในการสอนต'อง
พิจารณาให'สอดคล'องกับวัตถุประสงค= เพ่ือช4วยให'สามารถใช'หลักสูตรนี้ได'อย4างมีประสิทธิภาพต4อไป 
 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน  
                                                      คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม4โจ' 
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สารบัญ 

 
 หน'า 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สรุปข้ันตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ค 
หมวดท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไป 1 
หมวดท่ี 2 ข'อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร'างหลักสูตร 8 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู' กลยุทธ=การสอนและการประเมินผล 42 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ=ในการประเมินผลนักศึกษา 49 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย= 53 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 54 
หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 62 
  
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร'างหลักสูตร เกณฑ=มาตรฐาน  
                 หลักสูตรเก4า – หลักสูตรใหม4 

 

เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร'างหลักสูตรเก4า-ใหม4  
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร  
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารย=ประจําหลักสูตร  
เอกสารแนบ 5 คําสั่ง แต4งต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
เอกสารแนบ 6 คําสั่ง แต4งต้ังคณะกรรมการวิพากษ=หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ= 
                    หลักสูตร   
เอกสารแนบ 7 ข'อบังคับมหาวิทยาลัยแม4โจ' ว4าด'วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                    พ.ศ. 2546 

 

เอกสารแนบ 8 ประกาศมหาวิทยาลัยแม4โจ' เรื่องแนวปฏิบัติในการเผยแพร4ผลงานวิจัยตาม 
                    เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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สรุปข้ันตอนการขอปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม+โจ. 
.............................................................................. 

 

 การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ได'รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุม ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
2. คณะกรรมการวิพากษ=หลักสูตร 
   ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2554 
3. คณะกรรมการประจําคณะผลิตกรรมการเกษตร 
   ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 
4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 
6. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
   ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 
7. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ= 2555 
8. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ= 2555 
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5.3 การรับเข�าศึกษา 
     รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทย และนักศึกษาต�างชาติท่ีมีพ้ืนความรู�ภาษาไทย 

5.4 ความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
      เป#นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต�นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาในมหาวิทยาลัย 

     เครือข�ายตาม หมวด 3 ข�อ 2.8 
5.5 การให�ปริญญากับผู�สําเร็จการศึกษา 

     ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต          
                สาขาวิชาพืชสวน พ.ศ. 2550 
 6.2 เป8ดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ป9การศึกษา 2555 
 6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบให�นําเสนอต�อคณะกรรมการวิชาการ 

     ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 5 ตุลาคม 2554 
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให�นําเสนอต�อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
     ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 

 6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให�นําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย  
      ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 8 กุมภาพันธA 2555 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยแม�โจ�  ให�ความเห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งท่ี  2/2555 วันท่ี 19 กุมภาพันธA 2555 
 
7. ความพร�อมในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร�อมเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชา 
    พืชสวน ในป9การศึกษา 2557 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 อาจารยA  
8.2 นักวิจัย 
8.3 นักวิชาการ/ผู�เชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษาในหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.4 ผู�ประกอบการ 
8.5 ผู�ประสานงานในองคAกรระดับชาติ/นานาชาติ 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 
11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป�นต�องนํามาพิจารณาในการวางแผน  หลักสูตร 
 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       เนื่องจากการนําระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากการวิจัยทางการเกษตรมาใช พัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือให ก าวทันประเทศท่ีพัฒนาแล วและเป(นผู ผลิตสินค าทางการเกษตรท่ีมี
คุณภาพ มีความสําคัญอย.างยิ่ง ดังนั้นการเน นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให นักศึกษามีทักษะความ
ชํานาญในการทําวิจัยด านการเกษตรโดยมุ.งเน นการแก ป2ญหาและพัฒนาระบบการเกษตรของไทยให 
ก าวไกลเป(นท่ียอมรับในระดับสากลจึงเป(นสิ่งสําคัญ 

 
11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวิจัยและคิดค นเทคโนโลยีใหม.เป(นสิ่งสําคัญท่ีนํามาช.วยในการพัฒนาด าน
การเกษตรให ได คุณภาพและปริมาณผลผลิตทางพืชให สูงข้ึนและมีศักยภาพในการส.งออกผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ5ทางการเกษตรให รู จักมากข้ึนในตลาดโลก นอกจากนี้ยังจะช.วยยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเป(นอย.างมากท่ีจะต องมีการพัฒนาทางด านการศึกษาควบคู.ไปด วยกัน
การพํฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงการส.งเสริมให ผู จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได มีโอกาสศึกษา
ต.อในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป(นทางหนึ่งท่ีจะช.วยเป(นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศต.อไป  

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ5
ป2จจุบันและเพ่ือผลิตนักวิจัยหรือนักวิชาการในระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึนตามความต องการของสถาน
ประกอบการในป2จจุบัน จึงควรเน นรูปแบบการศึกษาท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือให นักศึกษาคุ นเคยกับวิธีการ
วิจัย และเผยแพร.ผลงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู โดยการเข าร.วมประชุมหรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยท้ังในและต.างประเทศอยู.ตลอดเวลาเพ่ือโอกาสในการพัฒนาการใช ภาษาต.างประเทศของ
นักศึกษา นอกจากนี้ในป2จจุบันความสนใจของนักศึกษาต.างชาติท่ีต องการมาศึกษาต.อในหลักสูตร
ปริญญาโททางด านการเกษตรมีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความมีชื่อเสียงทางด านการเกษตรของมหาวิทยาลัย
ท่ีมีมาช านานจนกระท่ังป2จจุบัน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเป9ดโอกาสทางการศึกษาท้ังแก.นักศึกษา
ไทยและต.างประเทศให มีทักษะการทําวิจัยด านการเกษตรท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือการปรับไปใช 
ในการทํางานจึงมีความสําคัญเป(นอย.างยิ่ง 
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12. ผลกระทบจาก ข�อ 11.1 และ 11.2 ต2อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับพันธกิจของ 
  มหาวิทยาลัย 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

1) ปรับปรุงการสอนบางวิชาท่ีพร อมให สอนเป(นภาษาอังกฤษด วย 
2) การนําเสนอวิชาสัมมนาท่ีเป(นผลงานวิจัยก.อนจบ ให นําเสนอเป(นภาษาอังกฤษ 
3) เพ่ิมรายวิชาท่ีเป(นวิชาเลือก เพ่ือให นักศึกษามีโอกาสได เลือกเรียนในสิ่งท่ีตัวเอง 
    สนใจได มากข้ึน 

 12.2 ความเก่ียวข�องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                หลักสูตรเป9ดการเรียนการสอนทางด านพืชสวน รับนักศึกษาท้ังไทยและต.างประเทศ  
          (สอนเป(นภาษาอังกฤษ) ซ่ึงสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการจะสร างบัณฑิตให เป(น 
          ผู นําด านการเกษตรในระดับนานาชาติได โดยตรง 
 
13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป4ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ2มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป4ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
        - วิชาท่ีเป9ดสอนในมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของกรรมการท่ีปรึกษา 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป4ดสอนให�ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต�องมาเรียน 
        - ทุกวิชาท่ีเป9ดสอน นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถมาลงทะเบียนเรียนได  ข้ึนอยู.กับ 
                   คําแนะนําของกรรมการท่ีปรึกษา 
 13.3 การบริหารจัดการ           
    - มีการประชุมหารือระหว.างอาจารย5ประจําหลักสูตรและผู สอนในกลุ.มวิชา/รายวิชา 
      ในหลักสูตรท่ีเป9ดสอนในคณะอ่ืนๆ เพ่ือให ได เนื้อหาความรู และทักษะท่ีตรงตาม                    
      ความต องการและวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2  ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา ความสําคัญ  
  สร างนักวิชาการ หรือนักวิจัยท่ีมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความ สามารถ

เฉพาะด านในการนําองค5ความรู ไปใช เพ่ือพัฒนาระบบเกษตรของไทยสู.ความเป(นสากล  
1.2 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะการวิจัยในสาขา
พืชสวน  สามารถนําไปประยุกต5ใช เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพืชสวน เช.น การปรับปรุงพันธุ5  การ
ผลิตเมล็ดพันธุ5  และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน เป(นต น เพ่ือเป(นการสร างองค5ความรู ทาง
การเกษตรและช.วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส.วนรวม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ประกอบด วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ5 และตัวบ.งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว.าจะ
แล วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปH) 
 

2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ� 2.3 หลักฐาน/ตัวบ2งช้ี 

ด�านบุคลากร  การเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ  
1. จํานวนอาจารย5ประจําท่ีคุณวุฒิ 
    ไม.ถึงเกณฑ5มาตรฐานในการเป(น 
    อาจารย5ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ5 
    ของนักศึกษา 
 

 
 
1. สนับสนุนให อาจารย5ขอ 
   ตําแหน.งทางวิชาการหรือ 
   สนับสนุนการลาศึกษาต.อ 
   เพ่ือให คุณวุฒิสูงข้ึน 

ตัวบ2งช้ี 
    จํานวนอาจารย5ท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือได ตําแหน.งทาง
วิชาการในระดับรองศาสตราจารย5 
เพ่ิมข้ึน  
หลักฐาน 
    จํานวนเพ่ิมข้ึนอย.างน อย 2 คน 

ด�านหลักสูตร 
1. เป9ดรายวิชาใหม.หรือปรับปรุง  
   วิชาเดิมให เหมาะสมกับสถาน  
   การณ5ป2จจุบัน 

 
1. ประชุมกรรมการผู รับผิด    
   ชอบหลักสูตรเป(นประจําเพ่ือ 
   พิจารณาความเหมาะสมของ 
   หลักสูตร 

ตัวบ2งช้ี 
    มีการขอเป9ดรายวิชาใหม.หรือขอ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
หลักฐาน 
- อย.างน อย 1 รายวิชา 
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2.1 แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

2.2 กลยุทธ� 2.3 หลักฐาน/ตัวบ2งช้ี 

ด�านนักศึกษา 
1. เป9ดโอกาสให นักศึกษาท้ังในและ 
   ต.างประเทศ ท่ีมีความสนใจเข า 
   เรียนต.อในระดับบัณฑิตศึกษา  
   ได รับทราบข อมูลเก่ียวกับหลัก  
   สูตรเพ่ิมข้ึน 
2. นักศึกษามีความรู ด านภาษา  
   ต.างประเทศน อยและไม.เพียงพอ 

 
1. จัดทําเอกสารแนะนําหลัก  
    สูตรเพ่ือเผยแพร. 
    ประชาสัมพันธ5หลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมสอนเสริมด าน 
    ภาษาหรือจัดเป(นโครงการ 
    พัฒนานักศึกษา โดยเน น 
    การใช ภาษาอังกฤษเป(น 
    ส.วนประกอบ 

ตัวบ2งช้ี 
1. เอกสารแนะนําหลักสูตร 
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
หลักฐาน 
1. แผ.นพับแนะนําหลักสูตร 1,000  
   แผ.น 
2. โครงการพัฒนานักศึกษา 1  
   โครงการ 

ด�านผู�มีส2วนได�ส2วนเสีย 
1. มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผู ใช บัณฑิตท่ีมีต.อบัณฑิต
ใหม.  

1. สํารวจความพึงพอใจของ
ผู ใช บัณฑิตท่ีมีต.อบัณฑิต
ใหม. 

ตัวบ2งช้ี 
คะแนนระดับความพึงพอใจของผู ใช  
บัณฑิตท่ีมีต.อบัณฑิตใหม. 
หลักฐาน 
เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู ใช บัณฑิตท่ีมีต.อบัณฑิตใหม.  
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

      การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม.โจ  ใช ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปHการศึกษาแบ.ง
ออกเป(น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม.น อยกว.า 15 สัปดาห5 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน  
      ไม.มี 

1.3 การเทียบเคียงหน2วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม.มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ5 

 2.2 คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 
  เป(นผู มีคุณสมบัติตามข อบังคับมหาวิทยาลัยแม.โจ  ว.าด วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
  ตามระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข อง  

 2.3 ป@ญหาของนักศึกษาแรกเข�า 
      2.3.1 นักศึกษามีความรู ด านภาษาต.างประเทศน อยทําให  ศึกษาค นคว าผลงานทางวิชา  

  การตามคําแนะนําของผู สอนได น อย 
     2.3.2 กรณีของนักศึกษาต.างชาติ อาจมีป2ญหาเรื่องการปรับตัวในเรื่องของวัฒนธรรม  
            และภาษา 

 2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก�ไขป@ญหา / ข�อจํากัดของนักศึกษาในข�อ 2.3 
       2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมตามความสามารถของผู เรียนกําหนดตารางเวลาการใช ห อง  

   ปฏิบัติการเพ่ือให นักศึกษาสามารถฝNกฝนทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   แต.งต้ังอาจารย5ท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพ่ือให คําปรึกษาท้ังวิชาการและวิชาชีพ 

      2.4.2  แนะนําให นักศึกษา เรียนรู ด วยตัวเอง และอ.านบทความทางวิชาการเพ่ิมเติม 
      2.4.3  จัดกิจกรรมแนะนําวัฒนธรรมไทยและมหาวิทยาลัยแม.โจ  ให กับนักศึกษาต.างชาติ  
               ร.วมกับทางมหาวิทยาลัย 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปD  
       2.5.1 แผนการรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

จํานวนนักศึกษา 
ปDการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปHท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปHท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จํานวนบัณฑิตคาดว.าจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 
2.5.2 แผนการรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

จํานวนนักศึกษา ปDการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปHท่ี 1 10 10 12 12 15 
ชั้นปHท่ี 2 - 10 10 12 12 

รวม 10 20 22 24 27 
จํานวนบัณฑิตคาดว.าจะสําเร็จการศึกษา - - 10 10 12 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

   งบประมาณสําหรับค.าใช จ.ายเป(นเงินงบประมาณแผ.นดิน และเงินรายได ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

แหล2งทุนสนับสนุน 
งบประมาณท่ีคาดว2าจะได�รับในปDงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบประมาณแผ.นดิน 23,832,440 25,710,050 27,745,200 29,951,500 32,946,800 
2. งบประมาณเงินรายได  569,000 625,900 688,500 757,300 833,100 
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2.6.1 งบประมาณแผ2นดิน (หน2วย/บาท) 

หมวดรายจ2าย 
ประมาณการค2าใช�จ2ายในปDงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 12,640,240 13,398,650 14,202,600 15,054,700 16,560,200 

- อัตราเดิม 12,640,240 13,398,650 14,202,600 15,054,700 16,560,200 
- อัตราใหม. - - - - - 
2. งบดําเนินงาน 1,187,200 1,305,900 1,436,500 1,580,200 1,738,200 
- ตอบแทน ใช สอย  
  และวัสดุ 

1,187,200 1,305,900 1,436,500 1,580,200 1,738,200 

- ค.าสาธารณูปโภค - - - - - 
3. งบลงทุน 9,767,500 10,744,300 11,818,700 13,000,500 14,300,600 
- ครุภัณฑ5 6,030,000 6,633,000 7,296,300 8,025,900 8,828,500 
- สิ่งก.อสร าง 3,737,500 4,111,300 4,522,400 4,974,600 5,472,100 
4. งบอุดหนุน 237,500 261,200 287,400 316,100 347,800 
- อุดหนุนโครงการวิจัย   

 (สํานักวิจัย) 
237,500 261,200 287,400 316,100 347,800 

รวม 23,832,440 25,710,050 27,745,200 29,951,500 32,946,800 
 
2.6.2 งบประมาณเงินรายได� (หน2วย/บาท) 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปDงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
- ค.าตอบแทนใช สอยและวัสดุ 569,000 625,900 688,500 757,300 833,100 

รวม 569,000 625,900 688,500 757,300 833,100 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
 

1) แผน ก แบบ ก 1      
วิทยานิพนธ� 36 หน�วยกิต ดังนี้ 

หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด)วยตนเอง) 
พส 691 วิทยานิพนธ� 1          
HO 691 Thesis 1 

  6 (0-18-0) 

พส 692 วิทยานิพนธ� 2          
HO 692 Thesis 2 

12 (0-36-0) 

พส 693 วิทยานิพนธ� 3          
HO 693 Thesis 3 

12 (0-36-0) 

พส 694 วิทยานิพนธ� 4          
HO 694 Thesis 4 

  6 (0-18-0) 

 
รายวิชาท่ีกําหนดให)เรียนโดยไม�นับหน�วยกิต (7) หน�วยกิต ดังนี้ 
พส 501  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 
HO 501  Research Methodology in Horticulture 

(3) (2–3–5) 
 

พส 591 สัมมนา 1 
HO 591 Seminar 1 

(1) (0–2-1) 
 

พส 592 สัมมนา 2 
HO 592 Seminar 2 

(1) (0–2-1) 

พส 593 สัมมนา 3 
HO 593 Seminar 3 

(1) (0–2-1) 
 

พส 594 สัมมนา 4 
HO 594 Seminar 4 

(1) (0-2-1) 
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2) แผน ก แบบ ก 2   
วิทยานิพนธ� 12 หน�วยกิต ดังนี้  

หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด)วยตนเอง) 
พส 695 วิทยานิพนธ� 5         
HO 695 Thesis 5 

3 (0-9-0) 

พส 696 วิทยานิพนธ� 6       
HO 696 Thesis 6   

3 (0-9-0) 

พส 697 วิทยานิพนธ� 7         
HO 697 Thesis 7 

6 (0-18-0) 
 

 
รายวิชาเอกบังคับ 12  หน�วยกิต  ดังนี้ 

 
 

พส 503 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน 
HO 503 Plant Molecular Biology 

3 (2–3–5) 

พส 521 การปรับปรุงพันธุ�พืชสวนข้ันสูง 1 
HO 521 Advanced Breeding in Horticultural Crops 1 

3 (2–3–5) 

พส 533 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืชสวน 
HO 533 Advanced Physiology in Horticultural crops 

3 (2–3–5) 

พส 551 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวนข้ันสูง 
HO 551 Advanced Postharvest Physiology in  Horticultural  
            Crops 

3 (2–3–5) 

 

รายวิชาเอกเลือก 12  หน�วยกิต  แบ�งตามกลุ�ม ดังนี้ 
กลุ�มวิชาพ้ืนฐานและการผลิต 

 

พส 502 ธาตุอาหารพืชสวน 
HO 502 Mineral Nutrition of Horticultural Crops 

3 (2–3–5) 
 

พส 511 การผลิตเมล็ดพันธุ�พืชสวนเพ่ือการคSา 
HO 511 Commercial Seed Production in Horticultural  
            Crops            

3 (2–3–5) 
 

กลุ�มวิชาปรับปรุงพันธุ�  
พส 522 การปรับปรุงพันธุ�พืชสวนข้ันสูง 2 
HO 522 Advanced Breeding in Horticultural Crops 2 

3 (2–3–5) 
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หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด)วยตนเอง) 
พส 523 เซลล�พันธุศาสตร�พืช 
HO 523 Plant Cytogenetics 

3 (2–3–5) 

พส 524 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ�พืช 
HO 524 Molecular Markers in Plant Breeding 

3 (2–3–5) 

พส 525 กลSวยไมSข้ันสูง  
HO 525 Advanced Orchidology 

3 (2–3–5) 

กลุ�มวิชาสรีรวิทยา  
พส 531 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนข้ันสูง 
HO 531 Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture  

3 (2–3–5) 

พส 532 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประยุกต� 
HO 532 Applied Plant Tissue Culture 

3 (2–3–5) 

พส 534 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน    
HO 534 Stress Physiology of Horticultural Crops 

3 (2–3–5) 

พส 535 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารใหSสีในพืช 
HO 535 Physiology and Biology of Plant Pigments 

3 (2–3–5) 
 

กลุ�มวิชาเมล็ดพันธุ�  
พส 541 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ�พืชสวน 
HO 541 Seed Physiology in Horticultural Crops 

3 (2–3–5) 

พส 542 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบเมล็ดพันธุ�พืชสวน 
HO 542 Seed Quality Control and Seed Testing in     
            Horticultural Crops 

3 (2–3–5) 

กลุ�มวิชาเฉพาะทางแต�ละสาขา  
พส 574 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน 
HO 574 Selected Topics in Horticulture 

3 (2–3–5) 

 
หมายเหตุ การเลือกรายวิชาเอกเลือก สามารถเลือกขSามกลุbมไดSตามความเหมาะสมของการทํางานวิจัย 
             หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
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รายวิชาท่ีกําหนดให)เรียนโดยไม�นับหน�วยกิต      (7)       หน�วยกิต     
หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด)วยตนเอง) 

พส 501  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 
HO 501  Research Methodology in Horticulture 

(3) (2–3–5) 
 

พส 591 สัมมนา 1 
HO 591 Seminar 1 

(1) (0–2-1) 
 

พส 592 สัมมนา 2 
HO 592 Seminar 2 

(1) (0–2-1) 

พส 593 สัมมนา 3 
HO 593 Seminar 3 

(1) (0–2-1) 
 

พส 594 สัมมนา 4 
HO 594 Seminar 4 

(1) (0-2-1) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
        1) แผน ก แบบ ก 1   

ป<ท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
พส 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน (3) (2) (3) (5) 
พส 591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
พส 691 วิทยานิพนธ� 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ป<ท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
พส 592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
พส 692 วิทยานิพนธ� 2 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 
ป<ท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
พส 593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
พส 693 วิทยานิพนธ� 3 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 

ป<ท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
    

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
พส 594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
พส 694 วิทยานิพนธ� 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ เปgนรายวิชาท่ีกําหนดใหSเรียนโดยไมbนับหนbวยกิต โดยมีการประเมินผล 
              เปgนระบบ S และ U 

 



���.2 17

2) แผน ก แบบ ก 2   
ป<ท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
พส 501 ระเบียบวิธีวิจยัทางพืชสวน (3) (2) (3) (5) 
พส 591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
พส 521  การปรับปรุงพันธุ�พืชสวนข้ันสูง 1 3 2 3 5 
พส 533 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืชสวน 3 2 3 5 
............ วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 

รวม 9 6 9 15 
 

ป<ท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
พส 503 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน 3 2 3 5 
พส 551 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวนข้ันสูง 3 2 3 5 
............ วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
พส 592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
พส 695 วิทยานิพนธ� 5 3 0 9 0 

รวม 12 6 18 15 
 
ป<ท่ี 2/ ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
............ วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
............ วิชาเอกเลือก 3 2 3 5 
พส 593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
พส 696 วิทยานิพนธ� 6 3 0 9 0 

รวม 9 4 15 10 
 

ป<ท่ี 2/ ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน�วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด)วยตนเอง 
พส 697 วิทยานิพนธ� 7 6 0 18 0 
พส 594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 0 18 0 
 
หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ เปgนรายวิชาท่ีกําหนดใหSเรยีนโดยไมbนับหนbวยกิต โดยมีการประเมินผลเปgน    
              ระบบ S และ U  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

1) รายวิชาบังคับ โดยไม�นับหน�วยกิต     
พส 501 ระเบียบและวิธีวิจัยทางพืชสวน   3 (2-3-5) 
           วิชาบังคับกbอน  :  วิชาท่ีเก่ียวขSองกับวางแผนการทดลองหรือสถิติ 
    การทําการวิจัยทางพืชสวน การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห�ขSอมูลโดยใชSโปรแกรม
สําเร็จรูป การวิเคราะห�ผลการทดลองจากแผนการทดลองตbางๆ และการวิเคราะห�รีเกรชชั่นและ
สหสัมพันธ� ตลอดจนกระบวนการวิจัยและวิเคราะห�อ่ืนๆ ท่ีใชSในทางพืชสวน การอbานคbาผลการ
วิเคราะห�เพ่ืออธิบายความหมายท่ีไดSจากการวิเคราะห�นั้นๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 501 Research Methodology in Horticulture 3 (2-3-5) 
           Prerequisite: A class involves experimental design or statistic or equivalent 
    Computer skills for statistical tool and program applications and data 
analysis; data presentation and interpretation of results in various kind of treatment 
arrangement, i.e. single factor, factorial and split-plot procedure arrangement. 
Regression, correlation and others analysis related in horticulture. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 591 สัมมนา 1         (1) (0–2-1) 
           วิชาบังคับกbอน : ไมbมี 

   ศึกษาเทคนิคและหลักการเขียนโครงรbางวิทยานิพนธ�และบทความวิจัยเชิงวิชาการ การใชSสื่อ
และวิธีการนําเสนอในท่ีประชุมเชิงวิชาการ นําเสนอความสําคัญของหัวขSอท่ีจะทําวิทยานิพนธ� โดย
การตรวจเอกสาร เรียบเรียงความจําเปgนและความสําคัญของหัวขSอท่ีจะทําวิทยานิพนธ�  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 1 ชัว่โมง/สัปดาห�) 
HO 591 Seminar 1      (1) (0–2-1) 
            Prerequisite: None 

   Study on principles and techniques for thesis proposal and scientific writing, 
how to use medias and methods for conference presentation, present the 
importances of thesis title, literature review,  prioritize thesis topics  

(Lecture 0  hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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พส 592 สัมมนา 2    (1) (0–2-1) 
           วิชาบังคับกbอน : พส 591 สัมมนา 1 
       การนําเสนอและวิจารณ� โครงรbางวิทยานิพนธ� รายละเอียดของวิธีดําเนินการ และการวาง
แผนการทดลองตามหลักวิชาการ รวมไปถึงผลการทดลองเบ้ืองตSน  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 592 Seminar                   (1) (0–2-1) 
            Prerequisite: HO 591 Seminar 1   
            Present and discuss thesis proposal, detail of experimental plans and 
methods and some preliminary results  

(Lecture 0  hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

พส 593 สัมมนา 3    (1) (0–2-1) 
           วิชาบังคับกbอน : พส 592 สัมมนา 2 
       การนําเสนอและวิจารณ� ผลงานวิจัยโดยเปgนการรายงานความกSาวหนSาของการทํา
วิทยานิพนธ� ท่ีควรจะแลSวเสร็จไมbนSอยกวbา 60% หรือเปgนผลการทดลองท่ีถูกวิเคราะห�และพรSอม
สําหรับการตีพิมพ�เผยแพรb หรือนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 593 Seminar 3    (1) (0–2-1) 
            Prerequisite: HO 592 Seminar 2   
            Present and discuss progress and results of thesis research which shoud be 
done more than 60% or result that has been analyzed and ready for publication or 
present in conference.  

(Lecture 0  hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

พส 594 สัมมนา 4   (1) (0–2-1) 
           วิชาบังคับกbอน : พส 593 สัมมนา 3 
       การนําเสนอและวิจารณ� ผลงานวิจัยโดยเปgนการรายงานความกSาวหนSาของการทํา
วิทยานิพนธ� ท่ีควรจะแลSวเสร็จไมbนSอยกวbา 80% หรือเปgนผลการทดลองและการวิเคราะห�ท่ีพรSอม
สําหรับการตีพิมพ�เผยแพรb หรือนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
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HO 594 Seminar 4   (1) (0–2-1) 
            Prerequisite: HO 593 Seminar 3   

    Present and discuss progress and results of thesis research which shoud be 
done more than 80% or result that has been analyzed and ready for publication or 
present in conference.  

(Lecture 0  hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
รายวิชาเอกบังคับ 
พส 503  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน     3 (2-3-5)  
           วิชาบังคับกbอน  :  วชิาท่ีเก่ียวขSองกับพันธุศาสตร�และชีวเคมี หรือ 
      ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
            ศึกษากลไกการทํางานของกระบวนการตbางๆ ภายในพืชในระดับโมเลกุล โครงสรSางของ ดี
เอ็นเอ การลอกแบบของดีเอ็นเอ การถอดรหัสอาร�เอ็นเอ โครงสรSางและหนSาท่ีของโปรตีน การทํางาน
ของเอนไซม� การขนสbงโปรตีนภายในเซลล� การขนสbงผbานเนื้อเยื่อ การสbงสัญญาณระหวbางโมเลกุล
ภายในเซลล� เทคนิคการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล การใชSยีนเครื่องหมาย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 503 Plant Molecular Biology    3 (2-3-5)  
           Prerequisite: Classes involve genetic and biochemistry or equivalent or 
         As Approved by Program Committee 
           Study various aspects of molecular processes in plant cell including DNA 
structure, transcription, translation, protein structure and function, enzymatic 
function, protein sorting, membrane transport, signal transduction, methods in plant 
molecular biology and application of marker genes. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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พส 521 การปรับปรุงพันธุ�พืชสวนข้ันสูง 1     3 (2-3-5)  
           วิชาบังคับกbอน  :  วิชาท่ีเก่ียวขSองกับการปรับปรุงพันธุ� หรือ พันธุศาสตร� หรือ  
               ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร        
           ความกSาวหนSาในทฤษฎีและเทคนิควิธีการปรับปรุงพันธุ�พืชสวน สมรรถนะในการรวมตัวกัน 
ระบบตัวผูSเปgนหมัน การวิเคราะห�พันธุศาสตร�เชิงปริมาณ การประเมินอัตราพันธุกรรม เทคนิคและ
วิธีการวางแผนการทดลองในงานปรับปรุงพันธุ�พืชสวน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 521 Advanced Breeding in Horticultural Crop 1    3 (2-3-5)  

 Prerequisite: A class involves breeding or genetic or  
                   As Approved by Program Committee 
Progression of breeding theory and improvement of horticultural crops and 

methods of horticultural crop breeding; combining ability of male sterile system; 
quantitative genetic analysis; evaluation of genetic rate techniques and methods of 
experimental planning design in horticultural crop breeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
พส 533 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืชสวน    3 (2-3-5)  
           วิชาบังคับกbอน : วิชาสรีรวิทยาเบ้ืองตSน หรือสรีรวิทยาพืชสวน หรือ 
                                ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
           ศึกษากระบวนการตbางๆทางสรีรวิทยา ปxจจัยธรรมชาติท่ีมีตbอขบวนการทางสรีรวิทยาของ
พืชสวน การผลิตพืชสวนโดยอาศัยผลงานวิจัยคSนควSาและเทคนิคใหมbๆทางสรีรวิทยารวมถึงการถก
ปxญหาตbางๆท่ีเกิดข้ึนในระหวbางการผลิตพืชสวนเพ่ือหาแนวทางในการแกSไข  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 533  Advanced Physiology in Horticultural Crops    3 (2-3-5)  

  Prerequisite: A class involves plant physiology or  
           As Approved by Program Committee 
This subject consists of the studies of various plant physiological processes, 

natural factors influencing on those horticultural plant physiology. The usages of the 
results from research works and new techniques on horticultural production, 
including discussions and problem solution on horticultural production are also 
contained.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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พส 551 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวนข้ันสูง    3 (2-3-5)  
วิชาบังคับกbอน : ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ปxจจัยท่ีมีผลกระทบตbอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

สรีรวิทยาและชีวเคมีของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว เชbน การสูญเสียน้ํา การหายใจ การสังเคราะห� 
เอทธิลีนและการสุก การควบคุมขบวนการสุกและการเสื่อมสลาย การเปลี่ยนแปลงของผลิตผลพืช
สวนระหวbางการเก็บรักษา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 551 Advanced Postharvest Physiology in Horticultural Crops    3 (2-3-5)  

Prerequisite: As Approved by Program Committee 
Factors affecting the postharvest quality of horticultural products, including 

changes in physiological and biochemical property. For examples, loss of water, 
respiration, ethylene synthesis, ripening and the control senescence and changing of 
horticultural production during storage. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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รายวิชาเอกเลือก 
พส 502 ธาตุอาหารพืชสวน   3 (2-3-5)  
           วิชาบังคับกbอน  :  วิชาท่ีเก่ียวขSองกับพ้ืนฐานเคมีและสรีรวิทยาของพืช หรือ 
                                  ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

  ศึกษาหนSาท่ีของธาตุอาหารแตbละชนิดท่ีมีตbอการเจริญเติบโตของพืช รูปแบบของธาตุอาหาร
ท่ีพืชนําไปใชS กระบวนการดูดซึมธาตุอาหาร การกักเก็บสารอาหาร ผลของสภาพแวดลSอมภายนอก
รากตbอการดูดซึมธาตุอาหาร การขนสbงสารอาหารจากรากไปสูbยอดอาการขาดธาตุอาหารของพืช 
บทบาทของจุลินทรีย�ในการดูดซึมธาตุอาหาร ผลของธาตุอาหารตbอปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 502 Mineral nutrition of horticultural crops    3 (2-3-5)  
  Prerequisite: classes involve fundamental chemistry and plant physiology 
            As Approved by Program Committee 

Study various aspects of essential elements required for normal plant growth 
and development including forms of elements used by plants, nutrient storage, 
effects of environment on plant nutrient absorption and assimilation, transport of 
nutrient from root to shoot, symptoms of plant nutritional deficiency, role of 
microbe in nutrient absorption and effect of nutrient on quantity and quality of plant 
production. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 511 การผลิตเมล็ดพันธุ�พืชสวนเพ่ือการคSา   3 (2-3-5)  
           วิชาบังคับกbอน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

    วิธีการปลูกและดูแลรักษาแปลงเมล็ดพันธุ� เทคนิคการเตรียมแปลง การเพาะกลSา การปลูก 
การดูแลรักษา การใหSปุ|ย การกําจัดวัชพืชและการป}องกันโรคแมลง การวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ�ใหSมี
คุณภาพและไดSผลผลิตสูง การศึกษาเก่ียวกับระยะการสุกแกb ระยะเวลาและวิธีการเก็บเก่ียวท่ี
เหมาะสม การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ� การสูญเสียเมล็ด เนื่องจากเครื่องมือเก็บเก่ียว ปxญหาเก่ียวกับ
การผสมเกสร คุณคbาของเมล็ดพันธุ�ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธุ� 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
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HO 511 Commercial Seed Production in Horticultural Crops    3 (2-3-5)  
            Prerequisite: As Approved by Program Committee 
            Study of seed production, seedbed preparation, seed sowing techniques, 
irrigation and fertilization management, pests and diseases control management, 
seed quality and high yield planning, suitable seed harvesting methods with minimal 
deterioration and damage to ensure viability, economic value of seed production, 
operational aspects of seed business management, and pollination problems 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 522 การปรับปรุงพันธุ�พืชสวนข้ันสูง 2   3 (2-3-5)  
 วิชาบังคับกbอน  :  พส 521 การปรับปรุงพันธุ�พืชสวนข้ันสูง 1 
 หลักและทฤษฎีตลอดจนเทคนิคและวิธีการปรับปรุงพันธุ�พืชสวนใหSตSานทานโรคและแมลง

ทนทานตbอสภาพแวดลSอมท่ีไมbเหมาะสม การผสมขSามระหวbางชนิด Chromosome breeding, 
somatic hybridization และ DNA recombination 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 522 Advanced Breeding in Horticultural Crop 2   3 (2-3-5)  

 Prerequisite: HO 521 Advanced Breeding in Horticultural Crop 1  
 Principles, theory, techniques and methods of horticultural crops 

improvement for diseases, insect pest and unsuitable environment resistances. 
interspecific hybridization, chromosome breeding, somatic hybridization, and DNA 
recombination 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 523 เซลล�พันธุศาสตร�พืช   3 (2-3-5)  
 วิชาบังคับกbอน  :  วิชาท่ีเก่ียวขSองกับพันธุศาสตร� หรือ 

               ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
            การแบbงเซลล�แบบ mitosis, meiosis การเคลื่อนยSายของโครโมโซม โครงสรSางอยbาง
ละเอียดของโครโมโซมและ spindle apparatus การเปลี่ยนแปลงจํานวนและรูปรbางของโครโมโซม 
พันธุกรรมท่ีอยูbนอกเหนือการควบคุมของโครโมโซม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
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HO 523 Plant Cytogenetics    3 (2-3-5)  
 Prerequisite: A class involve genetic or equivalent or  
          As Approved by Program Committee 
 Theory and practice in cell division like mitosis, meiosis, chromosome 

transfer, fine structure of chromosomes, spindle apparatus, changing in number and 
shape of chromosomes, extranuclear genetic material  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 524 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ�พืช    3 (2-3-5)  
วิชาบังคับกbอน  :  วิชาท่ีเก่ียวขSองกับพันธุศาสตร� หรือ ปรับปรุงพันธุ�พืช หรือ 
      ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
เครื่องหมายโมเลกุล การสรSางลายพิมพ�ดีเอ็นเอและแผนท่ีโครโมโซม การสืบหาเครื่องหมาย

โมเลกุลท่ีวางตัวอยูbใกลSตําแหนbงยีนและการวิเคราะห�หาตําแหนbงยีนควบคุมลักษณะปริมาณท่ีสําคัญ
ทางการเกษตร และการใชSเครื่องหมายโมเลกุลท่ีชbวยในการคัดเลือกพันธุ�พืชผัก พืชไรb ไมSดอกไมS
ประดับและไมSผล การประยุกต�ใชSเครื่องหมายโมเลกุลในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช การคัดเลือกสาย
พันธุ�พbอแมb รวมถึงการปริทัศน�งานวิจัยท่ีเก่ียวขSองกับการใชSดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ�พืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 524 Molecular Markers in Plant Breeding    3 (2-3-5)  

 Prerequisite: A class involves genetic or plant breeding or 
           As Approved by Program Committee 
 Molecular markers, fingerprinting, and chromosome mapping; molecular 

markers located close to particular gene; analysis of quantitative genes that are 
important in agriculture; characteristics and uses of molecular markers for varietal 
selections of vegetables, agronomic, ornamental, and fruit crops; applied molecular 
markers for plant conservation; parental selection; research interpretation involved in 
DNA technology for plant breeding 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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พส 525 กลSวยไมSข้ันสูง      3 (2-3-5)  
 วิชาบังคับกbอน  :  วิชาท่ีเก่ียวกับกลSวยไมS หรือ 

                       ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ความรูSข้ันสูงในการคัดเลือกและจําแนกลักษณ�กลSวยไมSท่ีตSองการ เพ่ือใชSในโปรแกรมการผสม

พันธุ� การหาคbาและตัดสินความสําคัญในเชิงการคSาของกลSวยไมSสกุลตbางๆ 
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 

HO 525  Advanced Orchidology    3 (2-3-5)  
 Prerequisite: Introduction to orchid or  
          As Approved by Program Committee  
 Advanced knowledge on selection that identified the needed orchid 

characters to be used in breeding programs, evaluation and judging of orchid genera 
of commercial importance 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส  531 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนข้ันสูง     3 (2-3-5)  
  วิชาบังคับกbอน  :  สรีรวิทยาของพืช หรือ  
                        ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
  ประวัติ สารสังเคราะห� บทบาทและหนSาท่ีดSานชีวภาพและเคมีของสารควบคุมการเจริญใน

พืช อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตbอขบวนการภายในตSนพืชสbวนตbางๆ ตัวอยbางเชbน การ
กระตุSนใหSเกิดการเจริญเติบโต การควบคุมการเจริญ การขยายพันธุ�พืช การพักตัวของพืช การกระตุSน
ใหSเกิดการเจริญของดอก การติดและการพัฒนาของผล ความแกbตัวของเนื้อเยื่อ การรbวงของใบและ
ผล เปgนตSน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 531 Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture    3 (2-3-5)  

 Prerequisite: Plant Physiology or 
         As Approved by Program Committee 

 Nomenclature and historical aspects, Biological and chemical determination, 
occurrence and chemical nature of plant growth substances, biological effects and 
mechanism of action, rooting and propagation, dormancy, flowering, fruit set and 
development, senescence, abscission and  size control 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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พส 532 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประยุกต�       3 (2-3-5)  
วิชาบังคับกbอน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร  
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ความสําคัญ อุปกรณ� เครื่องมือ สารเคมีท่ีใชS สูตรธาตุอาหารท่ี

ใชSในการเพาะเลี้ยง การพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตbอการการพัฒนาละการเจริญเติบโตของพืช 
การกระตุSนการเกิดยอด การเพ่ิมอัตราความเร็วการสรSางตSนอbอนพืชสวน เทคนิคการสรSางรากในตSน
อbอน ความมีชีวิต การปรับตัว การควบคุมการปนเป��อนและการเกิดลักษณะผิดปกติทางสรีรวิทยา
โดยสารสังเคราะห�ท่ีใชSในขบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 532 Applied Plant Tissue Culture    3 (2-3-5)  

Prerequisite: As Approved by Program Committee 
 Principles, importance, equipment and tools, chemicals, nutrient formulation 

and development of nutrient formation suitable for growth and development of 
plant tissue; initiation of shoots, rapid increase of number of plantlets; rooting 
techniques, acclimatization; adaptation; control contamination and physiological 
disorder production of synthetic natural substances   

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 534 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน      3 (2-3-5)  
 วิชาบังคับกbอน : ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร     

      ศึกษาถึงอิทธิพลของสภาพแวดลSอมท่ีไมbเอ้ืออํานวยตbอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 
รวมท้ังผลกระทบตbอปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เชbน ผลกระทบของการขาดน้ํา น้ําทbวมขัง 
มลพิษจากอากาศ การขาดธาตุอาหาร ศัตรูพืช ความรSอนและความเย็น เปgนตSน พรSอมท้ังศึกษาถึงการ
หลีกเลี่ยง ป}องกัน หรือลดการเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพดังกลbาว ตลอดจนการประยุกต�การใชS
ปxจจัยเหลbานี้ เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโต และปรับปรุงคุณภาพของพืชสวน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
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HO 534 Stress Physiology of Horticultural Crops       3 (2-3-5)  
 Prerequisite: As Approved by Program Committee 
 This subject consists of the studies of various environmental factors which 

have negative effects on plant growth and development, and influencing on 
quantitative and qualitative of those horticultural produces, e.g., drought, flooding, air 
pollutant, plant nutrient deficiency, pest, heat or cold. The study of avoidance, 
preventive, or minimized the loss from those factors, as well as, the applications on 
those factors to control plant growth and improve the quality of the horticultural 
produce are also included. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 535 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารใหSสีในพืช      3 (2-3-5)  
           วิชาบังคับกbอน : ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร   
           โครงสรSางและการทํางานของสารใหSสีท้ัง 3 กลุbม (คลอโรฟ�ลล� ฟลาโวนอยด�และคาร�โรติ
นอยด�) ในสbวนตbางๆของพืช ผลกระทบของปxจจัยภายนอก เชbน แสง อุณหภูมิ ความชื้นและสารเคมีท่ี
ไดSรับตbอการสังเคราะห� การทําลาย การทํางานและการปรากฏตัวของสารใหSสีกลุbมตbางๆ ผลกระทบ
ของปxจจัยภายในเชbน การหายใจ การสังเคราะห�แสงและการสุกตbอโครงสรSางและหนSาท่ีของสารใหSสี
แตbละกลุbมในพืช ตลอดจนคุณสมบัติทางการแพทย�ของสารใหSสีในพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 535 Physiology and Biology of Plant Pigments    3 (2-3-5)  

 Prerequisite: As Approved by Program Committee 
 Structure and mechanism in various plant parts of  Chlorophyll, Flavonoids 

and Carotenoids, external factors i.e. light temperature moisture and chemical during 
pigment synthesis, destruction, mechanism and appearing of  different pigment 
groups. The internal factors i.e. respiration, photosynthesis, and ripening effecting  
structure and mechanism of pigment formation in different group of plants. The 
medical effects of plant pigments. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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พส  541 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ�พืชสวน    3 (2-3-5)  
  วิชาบังคับกbอน : ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 ขบวนการและปxจจัยตbางๆ ทางสรีรวิทยาท่ีมีผลตbอการพัฒนา การเจริญเติบโตและการสุกแกb
ของเมล็ด การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต้ังแตbการติดเมล็ดจนถึงการแกbและการงอกของเมล็ดๆ 
ข้ันตอนของการงอก สรีรวิทยาท่ีเก่ียวขSองกับความแข็งแรง ทฤษฎีของการงอกและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การพักตัวของเมล็ด การเก็บรักษา การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดและการจัดการดSานการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ�ใหSมีคุณภาพ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 541 Seed Physiology in Horticultural Crops    3 (2-3-5)  

 Prerequisite: As Approved by Program Committee 
 Methods and development, growth and maturity, physiological changes from 

seed setting to maturity and germination; different stages of germination, 
physiological development, theory of germination and seed dormancy, cultivation 
practices, quality deterioration management of seeds; high quality viable seed.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พส 542 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบเมล็ดพันธุ�พืชสวน      3 (2-3-5)  
วิชาบังคับกbอน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร    

 ทราบและเขSาใจความสําคัญหลักการหรือเหตุผลของการรับรองเมล็ดพันธุ�และการมีกฎหมาย
เมล็ดพันธุ� ศึกษาขบวนการและวิธีการมาตรฐานตามกฎสากลของการรับรองและการตรวจสอบเมล็ด
พันธุ�ดSวยวิธีตbางๆ เพ่ือใหSเมล็ดพันธุ�ท่ีผลิตไดSมีลักษณะตรงตามพันธุ�และมีคุณภาพดีตามชั้นตbางๆ ของ
เมล็ดพันธุ�รับรอง ศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห�คุณภาพเมล็ดพันธุ� 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 542 Seed Quality Control and Seed Testing in Horticultural Crops    3 (2-3-5)  

 Prerequisite: As Approved by Program Committee 
 Study on principles and importance of seed certification, seed law, the 

process and method of seed certification and seed testing according to the 
international agency for genetic purity and good quality in each classes of seed 
certification, practices on process and methods of seed quality analysis.     

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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พส 574 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน      3 (2-3-5)  
 วิชาบังคับกbอน : ตามความเห็นชอบของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
 เรื่องท่ีนbาสนใจทางพืชสวน หัวขSอเรื่องเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและสภาพความ

เปลี่ยนแปลงดังเชbน การปรับปรุงพันธุ� สรีรวิทยา การจัดการหลังการเก็บเก่ียว เมล็ดพันธุ� การผลิต
และเทคโนโลยีพืชสวน เนื้อเยื่อ  เปgนตSน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดSวยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห�) 
HO 574 Selected Topics in Horticulture    3 (2-3-5)  

 Prerequisite: As Approved by Program Committee 
 The topics and contents of this class are changeable depending on current 

situation and progression of horticultural science. The topics include plant breeding, 
plant physiology, post harvest management, seed techonology and horticultural 
production and technology.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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วิทยานิพนธ� 
สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
พส 691 วิทยานิพนธ� 1        6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกbอน : ไมbมี  
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขSองกับหัวขSอวิทยานิพนธ� กําหนดกรอบแนวคิด ออกแบบการ
ทดลอง และวางแผนการทําวิทยานิพนธ� เนSนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือ
เลือกหัวขSอวิจัย และจัดทําโครงรbางวิทยานิพนธ�  

(ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง / สัปดาห�) 
For student plan A(1) 
HO 691 Thesis 1      6 (0-18-0) 
            Prerequisite: None    
   Literature review related to thesis. Concept framework design. Design of 
experiment and thesis planning. Conceptual discussion with thesis advisor for topic 
selection and prepare proposal for research study  

(Practice 18 hours/week) 
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

พส 692 วิทยานิพนธ� 2              12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับกbอน : พส 691 วิทยานิพนธ� 1  
 จัดทําโครงรbางวิทยานิพนธ�ใหSแลSวเสร็จและดําเนินการทําวิทยานิพนธ�ดSวยความคิดสรSางสรรค� 
ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวขSอง การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห�ผล การเสนอประเด็นปxญหา 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย�ท่ีปรึกษา และการแกSปxญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทําวิทยานิพนธ�  

(ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
For student plan A(1) 
HO 692 Thesis 2     12 (0-36-0) 
            Prerequisite: HO 691 Thesis 1  
  Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis. Research problem presentation and discussion with thesis 
advisor. Solution to problems related to thesis methodology and results.  

(Practice 36 hours/week) 
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สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 

พส 693 วิทยานิพนธ� 3              12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับกbอน : พส 692 วิทยานิพนธ� 2 
 การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห�ผล การพัฒนาแนวคิดอยbางอิสระ การประมวลองค�
ความรูSจากวิทยานิพนธ�เพ่ือการเรียบเรียงบทความวิจัย  

(ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
For student plan A(1) 
HO 693 Thesis 3     12 (0-36-0) 
  Prerequisite: HO 692 Thesis 2 
  Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis. Research problem presentation and discussion with thesis 
advisor. Solution to problems related to thesis methodology and results.  

(Practice 36  hours/week) 
สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
พส 694 วิทยานิพนธ� 4           6 (0-18-0) 
  วิชาบังคับกbอน : พส 693 วิทยานิพนธ� 3   
   การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห�องค�
ความรูSเพ่ือแสดงออกถึงความรูSอยbางแทSจริงในเรื่องท่ีทําการวิจัย ประมวลองค�ความรูSท้ังหมดเพ่ือการ
เขียนอธิบายอยbางชัดเจน และกระชับในเลbมวิทยานิพนธ� เสนอวิทยานิพนธ�ตามมาตรฐานการพิมพ�ของ
มหาวิทยาลัยแมbโจS  

(ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
For student plan A(1) 
HO 694 Thesis 4     6 (0-18-0) 
  Prerequisite: HO  693 Thesis 3 
  Development of independent concept design and ability to express opinion, 
systhesis knowledge leading to the essences of research. Compilation and transfer of 
knowledge into a clear and concised academic writing in thesis. Thesis defense and 
formatting following standards of Maejo University.  

(Practice 18 hours/week) 
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สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

พส 695 วิทยานิพนธ� 5    3 (0-9-0) 
  วิชาบังคับกbอน : ไมbมี 
  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขSองกับหัวขSอวิทยานิพนธ�  กําหนดกรอบแนวคิด และวางแผนการ
ทําวิทยานิพนธ� เนSนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือเลือกหัวขSอวิจัย และจัดทํา
โครงรbางวิทยานิพนธ�ใหSแลSวเสร็จ  

(ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
For student plan A(2) 
HO 695 Thesis 5     3 (0-9-0) 
            Prerequisite: None  
   Literature review related to thesis. Concept framework design. Design of 
experiment and thesis planning. Conceptual discussion with thesis advisor for topic 
selection.  

(Practice 9 hours/week) 
 

สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

พส 696 วิทยานิพนธ� 6    3 (0-9-0) 
  วิชาบังคับกbอน: พส 695 วิทยานิพนธ� 5   
  การทําวิทยานิพนธ�ดSวยความคิดสรSางสรรค� ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวขSอง การรวบรวมผล
การทดลองและวิเคราะห�ผล การเสนอประเด็นปxญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย�ท่ี
ปรึกษา และการแกSปxญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทําวิทยานิพนธ�  

(ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
For student plan A(2) 
HO 696 Thesis 6    3 (0-9-0) 
           Prerequisite: HO 695 Thesis 5  
  Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis. Research problem presentation and discussion with thesis 
advisor. Solution to problems related to thesis methodology and results.  

(Practice 9 hours/week) 
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สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

พส 697 วิทยานิพนธ� 7        6 (0-18-0) 
   วิชาบังคับกbอน : พส 696 วิทยานิพนธ� 6 
  การทําวิทยานิพนธ�ดSวยความคิดสรSางสรรค� ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวขSอง การรวบรวมผล
การทดลองและวิเคราะห�ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 
การสังเคราะห�องค�ความรูSเพ่ือแสดงออกถึงความรูSอยbางแทSจริงในเรื่องท่ีทําการวิจัย ประมวลองค�
ความรูSท้ังหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอยbางชัดเจน และกระชับในเลbมวิทยานิพนธ� เสนอวิทยานิพนธ�ตาม
มาตรฐานการพิมพ�ของมหาวิทยาลัยแมbโจS  

(ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง/สัปดาห�) 
For student plan A(2) 
HO 697 Thesis 7     6 (0-18-0) 
       Prerequisite: HO 696 Thesis 6  
  Research conduction with creativity involving theories and principle. Data 
collection and analysis. Development of independent concept design and ability to 
express opinion, synthesis knowledge leading to the essences of research. 
Compilation and transfer of knowledge into a clear and concised academic writing in 
thesis. Thesis defense and formatting following standards of Maejo University.  

(Practice 18 hours/week) 
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หมายเหตุ เกณฑ�กําหนดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 
1. พส หมายถึง รหัสยbอภาษาไทยของสาขาวิชา พืชสวน 
2. HO หมายถึง รหัสยbอภาษาอังกฤษของสาขาวิชา พืชสวน (Horticulture) 
3. หมายเลขตัวแรกของรหัสวิชา แสดงชั้นป� ดังนี้ 

เลข 3 และ 4 สําหรับวิชาระดับปริญญาตรี 
เลข 5 และ 6 สําหรับวิชาระดับปริญญาโท 

4. หมายเลขตัวท่ีสองของรหัสวิชา แสดงกลุbมวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
0 – วิชาท่ีเก่ียวขSองในกลุbมวิชาพ้ืนฐาน 
1 – วิชาท่ีเก่ียวขSองในกลุbมวิชาการผลิต 
2 – วิชาท่ีเก่ียวขSองในกลุbมวิชาปรับปรุงพันธุ� 
3 – วิชาท่ีเก่ียวขSองในกลุbมวิชาสรีรวิทยา 
4 – วิชาท่ีเก่ียวขSองในกลุbมวิชาเมล็ดพันธุ� 
5 – วิชาท่ีเก่ียวขSองในกลุbมวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
7 – วิชาท่ีเก่ียวขSองในกลุbมวิชาเฉพาะทางแตbละสาขา 
9 – วิทยนิพนธ� 

5. หมายเลขตัวท่ีสามของรหัสวิชา แสดงลําดับวิชาในแตbละกลุbมท่ีเป�ดทําการสอน
ตามลําดับกbอนหลัง 
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3.2.2 อาจารย
ประจํา  

ท่ี 
ตําแหน�งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

ป) 
พ.ศ. 

1 รอง
ศาสตราจารย� 

นายสณัห�  ละอองศร ี
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
พืชสวน 
เกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

2538 
2528 
2525 

2 รอง
ศาสตราจารย� 

นายนิพนธ�   
ไชยมงคล 

M.S. 
 
B.S.A. 
 

Horticulture 
 
Agriculture 

Central Luzon State 
University, Philippines 
Central Luzon State 
University, Philippines 

2517 
 

2514 

3 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นายสถิตย�  วิมล Dr.sc.agr. 
 
M.S. 
ทก.บ. 

Horticulture  
 
Horticulture 
พืชผัก 

Kyushu Tokai University, 
Japan 
Central Luzon State 
University, Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2533 
 

2526 
 

2523 
4 ผูIช"วย

ศาสตราจารย� 
นายประสิทธ์ิ  โนร ี วท.ด. 

วท.ม. 
ทก.บ. 

พืชสวน 
เกษตรศาสตร� 
พืชไร" 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2535 
2524 
2520 

5 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นายยงยุทธ  
ศรีเก่ียวฝYZน 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
ทก.บ. 

Horticulture  
 

 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร" 
พืชไร" 

Mississippi State University, 
USA 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2541 
 

2525 
2522 

6 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นางธีรนุช  เจริญกิจ Ph.D. 
 
M.S. 
 
วท.บ. 

Horticulture 
 
Postharvest 
Physiology 
เกษตรศาสตร� 

University of Hawaii at 
Manoa, USA 
Oregon State University, USA 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก"น 

2542 
 

2538 
 

2530 
7 ผูIช"วย

ศาสตราจารย� 
นางสาวเฉลมิศรี   
นนทสวัสดิ์ศร ี
 
 

Dr.sc.agr. 
M.S. 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

Horticulture 
Agriculture 
เกษตรศาสตร� 
(พืชสวน) 
เกษตรศาสตร� (พืชสวน) 

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 

2548 
2544 
2535 

 
2531 
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ท่ี 
ตําแหน�งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

ป) 
พ.ศ. 

8 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นายนพพร   
บุญปลอด 
 
 

Doktor der 
Agrarwisse
nschaften 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agricultural 
 
 
เกษตรศาสตร� (พืชสวน) 
พืชศาสตร� (ไมIผล) 

University of Hohemheim, 
Germany 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2548 
 
 

2540 
2534 

9 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นายชลิต   
พงศ�ศุภสมิทธ์ิ 

วท.ม. 
ทก.บ. 

พืชสวน  
พืชสวนประดับ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2525 
2520 

10 ผูIช"วย
ศาสตราจารย�  

นายนพดล   
จรัสสัมฤทธ์ิ 

M.Ag.Sc. 
 
วท.บ. 

Horticulture 
 
เกษตรศาสตร� (พืชสวน) 

University of Tasmania, 
Australia 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

2532 
 

2528 
11 ผูIช"วย

ศาสตราจารย� 
นางฉันทนา  วิชรัตน� วท.ม. 

ทษ.บ. 
พืชสวน 
พืชศาสตร� (พืชผัก) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2533 
2529 

12 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นายพาวิน   
มะโนชัย 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

เกษตรศาสตร� (พืชสวน) 
พืชศาสตร� (ไมIผล) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2535 
2531 

13 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นายเรืองชัย   
จูวัฒนสําราญ 

วท.ด. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

เกษตรเขตรIอน 
เกษตรศาสตร� 
พืชศาสตร� 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2554 
2531 
2526 

14 ผูIช"วย
ศาสตราจารย� 

นางสาววราภรณ�  
แสงทอง 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร� 
(Plant Breeding) 
เกษตรศาสตร�  
(ปรับปรุงพันธุ�พืช) 
เกษตรศาสตร� (พืชไร") 

Iowa State University, USA 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

2544 
 

2533 
 

2529 
15 อาจารย�  นายเสกสันต�   

อุสสหตานนท� 
 

Ph.D. 
 
M.S. 
 
วท.บ. 

Horticultural Science 
 
Horticulture 
(Pomology) 
เกษตรศาสตร�(พืชสวน) 

Lincoln University, New 
Zealand 
University of Illinois, USA 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 

2535 
 

2526 
 

2522 
16 อาจารย� นายพรพันธ�   

ภู"พรIอมพันธุ� 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
เกษตรศาสตร� 
พืชศาสตร� 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2549 
2535 
2526 

17 อาจารย� นายชิต  อินปรา วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชสวน 
เกษตรศาสตร� (พืชสวน) 
เกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 

2551 
2534 
2527 
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ท่ี 
ตําแหน�งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

ป) 
พ.ศ. 

18 อาจารย� นางสาวเกษศินี   
สิทธิวงศ� 

Ph.D. 
 
 
M.Sc. 
วท.บ. 

Postharvest 
Physiology and 
Molecular Biology 
Agriculture 
เกษตรศาสตร� (พืชสวน) 

Ehime University, Japan 
 
 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

2550 
 
 

2547 
2542 

 
19 อาจารย� นางสาวประนอม   

ยังคํามั่น 
Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Horticulture 
Horticulture 
พืชศาสตร�  
(พืชสวนประดับ) 

Ehime University, Japan 
Kagawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัแม"โจI 

2551 
2548 
2540 

20 อาจารย� นายสิริวัฒน�   
สาครวาส ี

Ph.D. 
 
M.Sc. 
 
วท.บ. 

Plant Biology 
 
Plant Biology 
 
พฤกษศาสตร� 

University of California Davis, 
USA 
University of California Davis, 
USA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 
 

2552 
 

2545 
 

21 อาจารย� นายชินพันธ�   
ธนารุจ 
 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
 
ทษ.บ. 

Horticulture 
 
เกษตรศาสตร� 
 (พืชสวน) 
พืชศาสตร� (ไมIผล) 

National Chung Hsing 
University, Taiwan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2553 
 

2539 
 

2534 
22 อาจารย� นายนเรศ  ศิรเิกษร 

 
Ph.D. 
 
M.S. 
 
ทษ.บ. 

Horticulture 
 
Crop Science 
 
พืชศาสตร� 

National Chung Hsing 
University, Taiwan 
Central Luzon State 
University, Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม"โจI 

2554 
 

2542 
 

2527 
 

23 อาจารย� นายพิภัทร  
เจียมพิรยิะกุล 

วท.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

โรคพืช  
(Plant Pathology) 
เกษตรศาสตร�  
(โรคพืช) 
เกษตรศาสตร�  
(โรคพืช) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

2550 
 

2536 
 

2531 
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ท่ี 
ตําแหน�งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

ป) 
พ.ศ. 

24 อาจารย� 
 
 
 

นางสาวอรพินธุ�  
สฤษดิ์นํา 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

Agricultural Science 
(Science of Biological 
Resources) 
เกษตรศาสตร� 
 (พืชสวน) 
เกษตรศาสตร�  
(พืชสวน) 

Gifu University 
 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 

2552 
 
 

2547 
 

2543 

25 
 
 
 

อาจารย� 
 

นายปรีดา นาเทเวศน� 
 
 
 
 

Ph.D. 
M.Sc. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Plant Genetics 
Plant protected 
Agriculture 
พืชสวน 
เทคโนโลยีการผลติพืช 

Ehime University 
Kagawa University 
 
มหาวิทยาลยัแม"โจI 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
2550 

 
2548 
2546 

 
 
4. องค
ประกอบเก่ียวกับประสบการณ
ภาคสนาม  

-ไม"มี- 
 

5. ข1อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ1ามี)  
     - กําหนดใหIส"งโครงร"างวิทยานิพนธ�ภายในภาคเรียนท่ี 1  ปqการศึกษาท่ี  2 
     - กําหนดใหIมีการรายงานความกIาวหนIาของวิทยานิพนธ�ทุกภาคการศึกษา 
     - กําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัยใหIเสร็จสิ้นภายใน  2  ปqการศึกษา   
         ท้ังนี้ใหIเปuนไปตามขIอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 5.1 คําอธิบายโดยย�อ 
      การทํางานวิจัยท่ีสอดคลIองกับสาขาวิชาเอก ซ่ึงเนIนเฉพาะทางตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา และจะตIองเสนอวิทยานิพนธ�ตามมาตรฐานการพิมพ�ของ
สถาบันฯ ซ่ึงเปuนผลงานท่ีแสดงออกถึงความรูIอย"างแทIจริงในเรื่องท่ีทําการวิจัย การพัฒนาความคิด
แบบอิสระ และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การเขียนอธิบายอย"างชัดเจนตามหลักวิชาการ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู1  
     5.2.1 มีความรูIความเขIาใจในกระบวนการวิจัย 
     5.2.2 มีความเชี่ยวชาญในการใชIเครื่องมือ โปรแกรม ท่ีเก่ียวขIองกับการทํางานวิจัย 
     5.2.3 สามารถเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการไดI 
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 5.3 ช�วงเวลา  
ต้ังแต"ภาคการศึกษาแรกท่ีเริ่มเขIาศึกษาจนกระท่ังถึงภาคการศึกษาสุดทIายท่ีจะจบ 

 การศึกษา หรือตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5.4 จํานวนหน�วยกิต    
      แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ� 36  หน"วยกิต 
      แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ� 12  หน"วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  

      5.5.1 แต"งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือใหIคําแนะนําการเลือกหัวขIอ  
              กระบวนการดําเนินการวิจัยและประเมินผล 
 5.5.2 กําหนดชั่วโมงการใหIคําปรึกษา 
 5.5.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือท่ี   
               ใชIในการวิจัย 

5.5.4 ติดตามความกIาวหนIาในการทํางานวิจัย 
5.5.5 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมการเสริมสรIางและพัฒนาความรูIในดIานการ  
        เขียนและนําเสนอผลงานวิจัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเขียนและ 
        นําเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 ประเมินผลจากการรายงานผลความกIาวหนIาในการทํางานวิจัยในแต"ละภาค   
       การศึกษา 
5.6.2 ประเมินผลจากการสอบประมวลความรูIและวิทยานิพนธ� 
5.6.3 ประเมินผลจากการเขIาร"วมกิจกรรม 
5.6.4 ประเมินผลจากการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู1 กลยุทธ
การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ
หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. บัณฑิตทีมีทักษะเปuนเลิศดIาน  

วิชาการหรือวิจัย 
1. กระตุIนการเรียนรูIแลกเปลี่ยนประสบการณ�วิจัยระหว"าง 
   นักศึกษากับคณาจารย� โดยการจัดประชุมสัมมนา 

2. ดIานภาวะผูIนํา 
 

1. สนับสนุนใหIนักศึกษามีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึง 
    ความสามารถในการแสดงความคิด อภิปราย และ 
    ภาวะการเปuนผูIนํา 

3. ดIานความเปuนผูIมีคุณธรรม  
    จริยธรรม 

1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมวิชาการ  

4. ดIานภาษาต"างประเทศ 
 

1. จัดกิจกรรมใหIนักศึกษาไดIเรียนรูIแลกเปลี่ยน  
    ประสบการณ�กับนักศึกษาต"างชาติ 
2. เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการใหIเปuนหนึ่งเดียวกันโดย 
    การกําหนดใหIนําเสนอวิชาสัมมนาเปuนภาษาอังกฤษ 
    (ชั้นปqสุดทIาย) 

5. ดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ส"งเสริมการใชIงานเอกสารสนเทศในงานวิชาการหรือ 
    การเรียนการสอน 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู1ในแต�ละด1าน 

2.1 ด1านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีความซ่ือตรงกับผลงานทางวิชาการ และมีจรรยาบรรณนักวิจัย 
   2) มีระเบียบวินัย ตรงต"อเวลา และรับผิดชอบต"อตนเอง สังคมและสิ่งแวดลIอม 

3) มีการแต"งกายท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะและมีมารยาททางสังคมท่ีดี เคารพสิทธิของ 
    ผูIอ่ืน คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ�ในสังคม  

2.1.2 กลยุทธ
การสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านคุณธรรม  จริยธรรม  
1) จัดเสวนาเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหว"างนักศึกษา    
    กันเองหรือระหว"างนักศึกษากับคณาจารย� 
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2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน เช"น ความมีระเบียบวินัย 
    ตรงต"อเวลาหรือรับผิดชอบต"อสังคม 
3) ปลูกฝYงใหIนักศึกษาแต"งกายใหIเหมาะสมกับกาลเทศะ และมีมารยาททางสังคมท่ีดี  

เคารพสิทธิของผูIอ่ืน คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ�ใน   
สังคม  

2.1.3 กลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูIเรียนระหว"างร"วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขIาร"วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขIองกับคุณธรรม 
    และจริยธรรม  
3) ประเมินจากพฤติกรรมการแต"งกายและมารยาทการเขIาสังคมของนักศึกษา  
    ระหว"างการเขIาร"วมประชุมทางวิชาการท้ังในและนอกสถานท่ี 

 

2.2 ด1านความรู1 
2.2.1 ผลการเรียนรู1ด1านความรู1 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา  
2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ี 
    เก่ียวขIอง  
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความกIาวหนIาและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาท่ี 
    ศึกษา  
4) มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบขIอบังคับท่ีเก่ียวขIองกับสาขาวิชาชีพ  

2.2.2 กลยุทธ
การสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านความรู1 
1) มุ"งเนIนการเรียนรูIจากการศึกษาวิจัย (ปฏิบัติ) 
2) ส"งเสริมการอ"านบทความทางวิชาการท้ังในและต"างประเทศ 
3) ส"งเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษาในหัวขIอท่ี  
    สนใจ 

2.2.3 กลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู1ด1านความรู1 
1) ผ"านการสอนประมวลความรูI 
2) ผ"านการสอบป|องกันวิทยานิพนธ� 
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2.3 ด1านทักษะทางป>ญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางป>ญญา 

1) มีความสามารถในการใชIระบบคิดท่ีวิเคราะห� สังเคราะห�และวิพากษ�ไดI  
2) มีความสามารถในการประยุกต�ความรูIท่ีไดIรับเพ่ือแกIไขปYญหาท่ีเกิดข้ึนและนําไป 
     บูรณาการกับศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขIอง  
3) มีความสามารถในประเมิน สรุปประเด็นและสรIางองค�ความรูIใหม"ไดI  

2.3.2 กลยุทธ
การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะทางป>ญญา   
          จัดการเรียนการสอนโดยเนIนการศึกษาวิจัย (research based learning) 
2.3.3 กลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางป>ญญา 
         สามารถสรุปรวมความรูIและบูรณาการในการนําเสนอเปuนผลงานทางวิชาการไดI 

2.4 ด1านทักษะความสัมพันธ
ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ
ระหว�างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสํานึกต"อภาระหนIาท่ีท่ีไดIรับมอบหมายท้ังในระดับปYจเจกและองค�การ  
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร"วมกับผูIอ่ืนอยู"บนพ้ืนฐานของการนับ   

  ถือความแตกต"างและคุณค"าของความหลากหลาย 
3) มีภาวะการเปuนผูIนํา ช"วยเหลือผูIอ่ืนและแกIไขปYญหาในสถานการณ�ต"าง ๆ ไดIอย"าง 

  เหมาะสม 
4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูIเพ่ือพัฒนาตนเองท้ัง 

  ดIานวิชาการและวิชาชีพ  
2.4.2 กลยุทธ
การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ
ระหว�างบุคคล 
        และความรับผิดชอบ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนIนการทํางานเปuนกลุ"มและงานท่ีตIองมีปฎิสัมพันธ�
ระหว"างบุคคล  เช"น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเก่ียวกับ
ประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 

2)  กําหนดการทํางานกลุ"มโดยใหIนักศึกษาหมุนเวียนกันเปuนผูIนํากลุ"ม  สมาชิกกลุ"ม
และผูIรายงานผล 

3)  ปลูกฝYงใหIมีความรับผิดชอบต"อหนIาท่ีท่ีไดIรับในงานกลุ"ม 
4)  เป�ดโอกาสใหIนักศึกษาทุกคนไดIเสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานท่ีไดIรับมอบหมายใหIคIนควIา 
5) ส"งเสริมใหIนักศึกษารูIจักเคารพสิทธิและรับฟYงความคิดเห็นของผูIอ่ืน 
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2.4.3 กลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ
ระหว�างบุคคลและความ 
       รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูIเรียนขณะทํากิจกรรม 
    กลุ"มและงานท่ีตIองมีปฎิสัมพันธ�ระหว"างบุคคล 

                   2) ประเมินจากการรายงานหนIาชั้นเรียนโดยอาจารย�ผูIสอน  และนักศึกษา 
3) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ 
    บันทึกผลการประเมิน 

 
2.5 ด1านทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1     
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใชIทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม  
2) มีความสามารถใชIเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขIอมูล ติดต"อสื่อสาร 
    จัดการและนําเสนอขIอมูลไดI 
3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร�พ้ืนฐานมาใชIในการศึกษา 
    คIนควIาวิเคราะห�และนําเสนอประเด็นต"างๆไดI 
4) มีความสามารถในการคIนควIา หาความรูIทางดIานวิชาการและวิชาชีพดIวยตนเอง  

2.5.2 กลยุทธ
การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข  
        การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนIนการฝ�กทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารท้ังการพูด    
การฟYงและการเขียน  

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป�ดโอกาสใหIผูIเรียนไดIคIนควIาหาความรูIโดยใชI
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส"งเสริมใหIผูIเรียนสามารถเลือกใชIเทคโนโลยี  
  สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหIนักศึกษามีโอกาสคIนควIา  เรียบเรียงขIอมูล 
    พรIอมการอIางอิงแหล"งท่ีมาของขIอมูล  และสามารถนําเสนอใหIผูIอ่ืนเขIาใจไดIอย"าง 
    ถูกตIอง และใหIความสําคัญในการอIางอิงแหล"งท่ีมาของขIอมูล 
5)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส"งเสริมใหIผูIเรียนไดIใชIความสามารถในการนํา 
    เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร�พ้ืนฐานมาประยุกต�ใชI 
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6)  มอบหมายงานท่ีตIองคIนควIาหาขIอมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานท่ีตIองมีการตัด 
    สินใจบนฐานขIอมูลและขIอมูลเชิงตัวเลข 
7)  มอบหมายงานคIนควIาองค�ความรูIจากแหล"งขIอมูลต"างๆ และใหIนักศึกษานําเสนอ 

หนIาชั้น 
2.5.3 กลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร  
        และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในหIองเรียน เช"น การสังเกตพฤติกรรม 
    การสอบย"อย 
2) ประเมินจากผลงานของผูIเรียนท้ังรูปแบบการนําเสนอรายงานหนIาชั้นเรียนและ  
    รายงานท่ีเปuนรูปเล"ม 
3) ประเมินจากเทคนิคท่ีนําเสนอโดยใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และ  
    ทางคณิตศาสตร�พ้ืนฐาน
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู สู!รายวิชา  
     (Curriculum Mapping)  

รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ความรู  ทักษะทาง
ป5ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ8
ระหว!างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห8
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
พส 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  ●   ● ●   
พส 591  สัมมนา 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 592  สัมมนา 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 593  สัมมนา 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 594  สัมมนา 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 503 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน ● ●  ● ● ● ● ● ●       ●  ● 
พส 521 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนขั้นสูง 1 ● ●  ● ●   ● ●  ●   ●   ● ● 
พส 533 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชสวน  ●  ● ●   ●   ● ●   ● ●   
พส 551 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืช   
           สวนขั้นสูง    

● ● ● ● ●   ●   ●   ● ● ●   

พส 502 ธาตุอาหารพืชสวน ● ●  ● ● ● ● ● ●       ●  ● 
พส 511 การผลิตเมล็ดพันธุ%พืชสวนเพ่ือ     
           การค.า    

● ●  ● ●   ●   ●   ●  ●   

พส 522 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนขั้นสูง 2 ● ●  ● ●   ● ●  ●   ●   ● ● 
พส 523 เซลล%พันธุศาสตร%พืช ● ●  ● ●   ● ●  ● ●   ●  ● ● 
พส 524 เครื่องหมายโมเลกุลในการ    
           ปรับปรุงพันธุ%พืช          

 ●  ● ● ● ● ● ●   ●   ● ● ●  

พส 525 กล.วยไม.ขั้นสูง ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●   ● ● ● ● 
พส 531 สารควบคุมการเจริญเติบโตใน 
           พืชสวนขั้นสูง   

 ●  ● ● ●  ●  ● ●   ● ● ● ● ● 

พส 532 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชประยุกต% ● ●  ● ●   ● ●    ●    ●  
พส 534 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน  ●  ● ●   ●   ● ●   ● ●   
พส 535 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารให. 
           สีในพืช 

● ●  ● ●   ● ●   ● ●   ●  ● 

พส 541 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ%พืชสวน  ● ● ● ● ●   ●   ●   ●  ●   
พส 542 การควบคุมคุณภาพและการ 
            ตรวจสอบเมล็ดพันธุ%พืชสวน 

● ● ● ● ●   ●   ●     ●   

พส 574 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน                                ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      ● ● ● 
��������      ● �	
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รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ความรู  ทักษะทาง
ป5ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ8
ระหว!างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห8
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
พส 691 วิทยานิพนธ% 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
พส 692 วิทยานิพนธ% 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 693 วิทยานิพนธ% 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 694 วิทยานิพนธ% 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 695 วิทยานิพนธ% 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 696 วิทยานิพนธ% 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
พส 697 วิทยานิพนธ% 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ8ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ8 ในการให ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช.หลักเกณฑ%ในการให.ระดับคะแนน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม;โจ. ว;าด.วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 ข.อ 15 การวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต มระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.0 

  B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

  C+ ค;อนข.างดี 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

  D+ ค;อนข.างอ;อน 1.5 
D อ;อน 1.0 
F ตก 0.0 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข.างต.นแล.ว ผู.สอนอาจใช.อักษรอ่ืนเพ่ือเปEนสัญลักษณ%แสดงผลการศึกษา 
โดยมีความหมายดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อักษร                         ความหมาย 
S ผลการศึกษาเปEนท่ีพอใจ หรือแสดงว;านักศึกษาสอบผ;าน 
U ผลการศึกษาไม;เปEนท่ีพอใจ หรือแสดงว;านักศึกษาสอบไม;ผ;าน 
I ไม;สมบูรณ% 
V ลงทะเบียนในฐานะผู.เข.าร;วมฟLง โดยไม;มีการประเมินผลและมีเวลา

เรียนไม;น.อยกว;า ร.อยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา 
OP การเรียนการสอนยังไม;สิ้นสุดให.ใช.เฉพาะบางรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนด 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในแต;ละรายวิชา  
     รวมท้ังอาจารย%ประจําหลักสูตรประเมินแผนการสอน งานท่ีมอบหมายและข.อสอบของแต; 
       ละรายวิชาว;าสอดคล.องกับความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรู.หรือไม;  
 2) การประเมินผลแต;ละรายวิชาต.องผ;านท่ีประชุมของอาจารย%ประจําหลักสูตรหรือคณะ  
              กรรมการท่ีคณะฯ แต;งต้ังก;อนประกาศผลสอบ 
 3) มีการแต;งต้ังผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกร;วมเปEนคณะกรรมการในการสอบปVองกันวิทยานิพนธ% 
 4) ประเมินภาวะการได.งานทําของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจต;อมหาบัณฑิตของผู.   
              ประกอบการ 
 5) ความเห็นจากผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพ 
              ภายในมหาวิทยาลัย 

 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ขณะท่ีนักศึกษายังไม!สําเร็จการศึกษา 

           แต;งต้ังคณะกรรมการ ติดตามความก.าวหน.าของงานวิจัย หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีได.รับ 
                มอบหมาย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 - ติดตามผลการประเมินจากภาวการณ%ได.งานทําของบัณฑิตท่ีตรงกับสาขาวิชาและ 

  ความพึงพอใจของบัณฑิตต;อการนําความรู.ได.รับไปประยุกต%ใช.ในการทํางาน 
 - สํารวจความคิดเห็นของผู.ใช.บัณฑิตในด.านความรู.ความสามารถและการทํางานใน  

  สถานประกอบการ 
 - สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู.ของบัณฑิตจากคณาจารย%และผู.ใช.บัณฑิต 
 - สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความรู.ของบัณฑิตจากผู.ใช.บัณฑิต และผู.มีส;วนได.ส;วน 

  เสีย 
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3. เกณฑ8การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 1  

3.1.1 สอบผ;านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3.1.2 สอบผ;านการสอบประมวลความรู. (Comprehensive examination) เพ่ือเปEนผู.มีสิทธิ 

  ขอจัดทํารูปเล;มวิทยานิพนธ%โดยให.เปEนไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 
  (International standard) และกรอบมาตรฐาน TQF 

3.1.3 สอบผ;านการสอบปVองกันวิทยานิพนธ%โดยคณะกรรมการซ่ึงจะต.องประกอบด.วย           
   ผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

3.1.4 นักศึกษาจะต.องมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ% โดยต.องมีชื่อนักศึกษาเปEนชื่อผู.แต;ง 
        ลําดับแรกเท;านั้น และนักศึกษามีสิทธิเลือกรูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีได.รับการ 

   ตีพิมพ%เผยแพร; โดยมีเกณฑ%ตามข.อใดข.อหนึ่งดังนี้ 
    1) นักศึกษาต.องตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) ท่ีมี impact  
          factor อย;างน.อย 1 เรื่อง  หรือ 
  2) นักศึกษาต.องตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) อย;างน.อย 2  
          เรื่อง หรือ 
  3) นักศึกษาต.องตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) อย;างน.อย 1  
          เรื่องและตีพิมพ%ในรายงานการประชุม ทางวิชาการภาคบรรยายอีก 2 เรื่อง หรือ 
   4) นักศึกษาต.องตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) อย;างน.อย 1  
          เรื่อง ตีพิมพ%ในรายงานการประชุมทางวิชาการภาคบรรยายอีก 1 เรื่องและ 
          ตีพิมพ% ในรายงานการประชุมทางวิชาการภาคโปสเตอร%อีก 2 เรื่อง  

3.2 การศึกษาแผน ก แบบ ก 2    
3.2.1 ศึกษารายวิชาครบถ.วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  โดยจะต.องได.ระดับคะแนนเฉลี่ย  

 ไม;ต่ํากว;า 3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท;า      
3.2.2 สอบผ;านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยให.   
        เปEนไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard)และกรอบมาตรฐาน  
        TQF    
3.2.3 สอบผ;านการสอบประมวลความรู. (Comprehensive Examination)  เพ่ือเปEนผู.มี 
        สิทธิขอจัดทํารูปเล;มวิทยานิพนธ%  
3.2.4 สอบผ;านการสอบปVองกันวิทยานิพนธ%โดยคณะกรรมการซ่ึงจะต.องประกอบด.วยผู. 
        ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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    3.2.5 นักศึกษาจะต.องมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ% โดยต.องมีชื่อนักศึกษาเปEนชื่อผู.แต;ง   
              ลําดับแรกเท;านั้น และนักศึกษามีสิทธิเลือกรูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีได.รับการ  
                  ตีพิมพ%เผยแพร;โดยมีเกณฑ%ตามข.อใดข.อหนึ่งดังนี้ 
  1) นักศึกษาต.องมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ%ในวารสารอ.างอิง (Refereed journal)  
                         ไม;น.อยกว;า 1 ชื่อเรื่อง หรือ 
  2) นักศึกษาต.องตีพิมพ%เอกสารในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดย
               การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ไม;น.อยกว;า 1 ชื่อเรื่อง หรือ  
                         การนําเสนอโดยภาคโปสเตอร% (Poster presentation) ไม;น.อยกว;า 2 ชื่อเรื่อง  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย8 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย8ใหม! 
 - มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให.แก;อาจารย%ใหม; ให.มีความรู.    
             และเข.าใจถึงบทบาท หน.าท่ี ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะตลอด  

  จนหลักสูตรท่ีสอน 
- คณะจัดทําระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) ให.กับคณาจารย%ใหม;   
- กรรมการหลักสูตรช;วยดูแล ติดตามรับฟLงปLญหาและช;วยแก.ไขปLญหาระหว;างการเริ่ม 
  ปฏิบัติงานใหม; 

2. การพัฒนาความรู และทักษะให แก!คณาจารย8 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 คณะให.ความรู.เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน.นผู.เรียนเปEนสําคัญ  การวัดผลและ 
        การประเมินผล 
2.1.2 คณะให.การสนับสนุนให.คณาจารย%เข.าร;วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับ 
        การเรียนการสอน 
2.1.3 คณะสนับสนุนให.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู. เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด านอ่ืนๆ 
2.2.1 ส;งเสริมและสนับสนุนให.คณาจารย%พัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามตําแหน;งงาน  
        (เช;น การประชุมวิชาการ ) 
2.2.2 ส;งเสริมให.มีโอกาสเข.าร;วมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรู.ด.านวิชาการและ 
        วิชาชีพ 
2.2.3 ส;งเสริมให.เกิดการบูรณาการด.านวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจด.านการเรียนการ  
        สอนการวิจัยและบริการวิชาการ  
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปEนผู.กํากับดูแลและคอยให.คําแนะนํา ตลอดจนแนว 
     ปฏิบัติให.แก;อาจารย%ผู.รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2 อาจารย%ผู.รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร;วมกับผู.บริหารของคณะ   
      และอาจารย%ผู.สอน ติดตามและรวบรวมข.อมูล สําหรับใช.ในการปรับปรุงและพัฒนาหลัก  
      สูตรโดยกระทํา ทุกปuอย;างต;อเนื่อง 
1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการ    
     ศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปu เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน   
         โสตทัศนูปกรณ% และ วัสดุครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% อ่ืนๆ อย;างเพียงพอ 
2.1.2 คณะมีความพร.อมด.านหนังสือ ตํารา และการสืบค.นผ;านฐานข.อมูลโดยมีสํานัก 
        หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือด.านการบริหารจัดการและด.านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข.อมูลท่ี 
        จะให.สืบค.น 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู!เดิม 
      มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม  2  อาคารได แก! 

1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เปEนสถานท่ีสอน พ้ืนท่ีประมาณ 1,544  ตารางเมตร 
ประกอบด.วยห.องบรรยาย  4 ห.อง ห.องปฏิบัติการ 3 ห.อง ห.องประชุม 3 ห.อง  ห.องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร% 2 ห.อง 

2) อาคารศูนย%เรียนรวม (อาคารเรียนรวมแม;โจ. 70 ปu) เปEนสถานท่ีสอน พ้ืนท่ีประมาณ 
2,426 ตารางเมตร ประกอบด.วยห.องบรรยาย 12 ห.อง ห.องบริการคอมพิวเตอร%/อินเตอร%เน็ต 5 ห.อง 
ห.องปฏิบัติการ 1 ห.อง ห.องประชุม 3 ห.อง ห.องโถงแสดงผลงาน 2 ห.อง  

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มีอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร%และเทคโนโลยี เปEนสถานท่ีสอน พ้ืนท่ีประมาณ 10,723 ตาราง

เมตร ประกอบด.วยห.องเรียนขนาดเล็ก 3 ห.อง ห.องเรียนขนาดใหญ; 1  ห.อง  ห.องปฏิบัติการ 24 ห.อง 
ห.องประชุมขนาดใหญ; 3 ห.อง   
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มหาวิทยาลัยแม;โจ. มีทรัพยากรท่ีเ ก่ียวข.องกับการเรียนการสอน ของห.องสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยแม;โจ. มีทุกประเภทประกอบด.วย หนังสือ, วิทยานิพนธ%, วารสาร และหนังสือพิมพ%  
จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข.อมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดย
ทรัพยากรดังกล;าวข.างต.นมีจํานวนดังนี้ 
 

จํานวนหนังสือ ณ วันท่ี  31 มกราคม 2554 
หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
000 เบ็ดเตล็ด 7,658 เล;ม 1,597 เล;ม 
100 ปรัชญา 1,842 เล;ม 290 เล;ม 
200 ศาสนา 3,512 เล;ม 210 เล;ม 
300 สังคมศาสตร% 39,675 เล;ม 4,999 เล;ม 
400 ภาษาศาสตร% 3,229 เล;ม 1,221 เล;ม 
500 วิทยาศาสตร% (บริสุทธิ์) 7,559 เล;ม  5,180 เล;ม 
600 วิทยาศาสตร%ประยุกต% 31,020 เล;ม 11,631 เล;ม 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 2,957 เล;ม  623 เล;ม 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,442 เล;ม 34 เล;ม 
900 ประวัติศาสตร% 5,350 เล;ม 791 เล;ม 

 รวม 125,244 เล!ม 26,576 เล!ม 
 

ส่ือโสตทัศนวัสดุ  
รายการ จํานวน 

CD/DVD เกษตร 171 
CD/DVD การศึกษา 61 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 26 
CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 116 
CD/DVD กีฬา 31 
CD/DVD บันเทิง 10 

รวม 514 
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บทความวารสาร จํานวน 103,302 บทความ 
วารสารภาษาไทย จํานวน 719 รายการ 
วารสารภาษาต;างประเทศ  จํานวน 495 รายการ 
ฐานข.อมูลออนไลน% จํานวน 16 ฐานข.อมูล 
ฐานข.อมูลอิเล็กทรอนิกส%   
(E-book, E-clipping, E-journal) 

จํานวน 5 ฐานข.อมูล 

  
นอกจากนี้ยังมีห.องสมุดของหน;วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม; เช;น มหาวิทยาลัย เชียงใหม; 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม; มหาวิทยาลัยราชมงคลล.านนา วิทยาเขตพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ 
เปEนต.น และยังมีการติดต;อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข;ายในฐานข.อมูล Journal Link และ
วิทยานิพนธ% / งานวิจัยออนไลน% ตลอดจนสหบรรณานุกรม 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร%  
        เพ่ือเตรียมความพร.อมในการจัดต้ังศูนย%เครื่องมือวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีข้ันสูง 
2.3.2 คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปuในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน   
        ตํารา สื่ออุปกรณ%ในห.องเรียนและปฏิบัติการให.ทันสมัย 
2.3.3 คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให.คณาจารย%ร;วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ%  
        และอุปกรณ%การเรียนการสอน 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
2.4.1 สํารวจความต.องการทรัพยากรการเรียนการสอนเปEนประจําทุกปuจาก ผู.สอนและ 
        ผู.เรียน 
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต.องการใช.ของอาจารย%และผู.เรียนทุกรายวิชา 

 

3. การบริหารคณาจารย8 
   3.1 การรับอาจารย8ใหม! 
         3.1.1 กําหนดคุณสมบัติ  

1) คุณสมบัติท่ัวไปเปEนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู; มหาวิทยาลัยท่ี      
    เน.นการผลิตบัณฑิต เฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค 1) และนําไปสู;  
    วิสัยทัศน%ของมหาวิทยาลัย 
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2) คุณสมบัติเฉพาะของผู.สมัคร  
- สําเร็จการศึกษาไม;ต่ํากว;าระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพืชสวน หรือสาขาวิชาท่ี  
เก่ียวข.องซ่ึงต.องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับคณะฯ ท่ีสมัคร 

- มีความสามารถในการใช.ภาษาอังกฤษ/ภาษาต;างประเทศอ่ืน ๆ ได.เปEนอย;างดี 
3.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก  

โดยการสอบข.อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ%  และ/หรือทดสอบความสามารถในการ 
สอนโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะแต;งต้ัง 

3.1.3 การแต;งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงานให.เปEนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.2 การมีส!วนร!วมของคณาจารย8ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

3.2.1 จัดประชุมคณาจารย%ในคณะฯอย;างน.อย   ปuละ1  ครั้ง  เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน 
        ตามแผนประจําปuของคณะฯ 
3.2.2 จัดประชุมอาจารย%ประจําหลักสูตร อย;างน.อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือการ 
        เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 
3.2.3 จัดประชุมร;วมกันระหว;างอาจารย%ประจําหลักสูตรและอาจารย%ผู.สอนทุกรายวิชาใน 
        หลักสูตรอย;างน.อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือ 
 - การแบ;งภาระงานสอน 
 - วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 

- การให.ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมข.อมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือนําไปใช.ในการปรับปรุง 
  หลักสูตร  
- หาแนวทางท่ีจะทําให.หลักสูตรบรรลุเปVาหมาย 

3.2.4 อาจารย%ประจําหลักสูตร ทําหน.าท่ีทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นปuการศึกษาเพ่ือ 
        นําไปสู;การปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.5 ให.แต;งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหน.าท่ี ตามแนวทางท่ีกําหนดไว.ใน 
        ประกาศของมหาวิทยาลัย  

3.3 คณาจารย8ท่ีสอนบางเวลาและคณาจารย8พิเศษ  
3.3.1 กรรมการประจําหลักสูตร/กรรมการผู.รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
        ร;วมกันพิจารณารายชื่อผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเหมาะสม  
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3.3.2 กรรมการประจําหลักสูตร/กรรมการผู.รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) เชิญ 
        ผู.ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร;วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข.อท่ีต.องการความ 
        เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ%จริง 
3.3.3 การจัดจ.างอาจารย%พิเศษ ต.องมีการวางแผนล;วงหน.าเปEนรายภาคการศึกษาเปEน 
        อย;างน.อย 
3.3.4 อาจารย%ประจําหลักสูตรจัดให.มีการประเมินผลการสอนของอาจารย%พิเศษทุกภาค 
        การศึกษา  

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!ง 
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให.ตรง   
         ตามภาระหน.าท่ีท่ีต.องรับผิดชอบ 
4.1.2 ต.องผ;านการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแม;โจ. ในตําแหน;งนั้น ๆ   

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู เพ่ือการปฏิบัติงาน   
4.2.1 จัดให.มีการฝ�กอบรมในด.านการปฏิบัติงานในหน.าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
4.2.2 จัดให.มีการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาอย;างน.อยปuละ   1  ครั้ง  เพ่ือให.เกิดการ 
        แลกเปลี่ยนเรียนรู.การทํางานนอกเหนือจากการทํางานตามท่ีได.กําหนดไว. 
4.2.3 สนับสนุนให.บุคลากรได.ร;วมงานกับคณาจารย%ในโครงการบริการวิชาการ และงาน   
        วิจัยของคณะฯ 
4.2.4 มีการให.ความรู.ด.านจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนควบคุมดูแลให. 
        บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 
5. การสนับสนุนและการให คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให คําปรึกษาด านวิชาการ และอ่ืนๆ แก!นักศึกษา  
5.1.1 คณะฯ แต;งต้ังอาจารย%ท่ีปรึกษาให.แก;นักศึกษาทุกคน  เพ่ือทําหน.าท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัย 
        กําหนด 
5.1.2 อาจารย%ทุกคนจัดทําตารางการทํางานพร.อมกําหนดเวลาว;างเพ่ือให.นักศึกษาสามารถ 
        เข.าพบได.ตามเวลาท่ีได.กําหนดไว. 
5.1.3 อาจารย%เป�ดช;องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช;น E-mail, FaceBook ฯลฯ  
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5.2 การอุทธรณ8ของนักศึกษา 
         กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องท่ีเก่ียวข.องกับการจัดการเรียน 
    การสอนสามารถดําเนินการได.ดังนี้ 

5.2.1 ให.สอบถามจากอาจารย%ผู.สอนประจําวิชา 
5.2.2 ยื่นคําร.องขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผลการ        
        ศึกษา 
5.2.3 นักศึกษาสามารถยื่นคําร.องอุทธรณ%ได.โดยตรงต;อคณบดี/อธิการบดี หรือคณะกรรมการ 

    ท่ีมหาวิทยาลัยแต;งต้ัง (มหาวิทยาลัยไม;เคยมีประกาศเรื่องนี้  แต;สามารถทําได. โดยทํา 
    ประกาศข้ันตอนการอุทธรณ%ให. นศ.ทราบว;าสามารถทําอย;างไรได.บ.าง เช;น 
    1. ยื่นเรื่องต;อคณบดี  2. คณะแต;งต้ังกรรมการพิจารณาข.ออุทธรณ% 3. แจ.งผลการ 
    พิจารณาให.ทราบ ภายใน 15 วัน เปEนต.น) 

 
6. ความต องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิต  

6.1 จัดสํารวจความต.องการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตในสาขา  
พืชสวน ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

6.2 ประมาณการความต.องการแรงงานประจําปu 
6.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช.เปEน 
      ข.อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต;อไป 
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7. ตัวบ!งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ!งช้ีผลการดําเนินงาน ป̀การศึกษา 

ป̀ท่ี  1  ป̀ท่ี  2  ป̀ท่ี  3  ป̀ท่ี  4  ป̀ท่ี  5  
1. อาจารย%ประจําหลักสูตรอย;างน.อยร.อยละ  
80  มีส;วนร;วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม   และทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

/ / / / / 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ   มคอ.
2  ท่ีสอดคล.องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห; ง ช า ติ   ห รื อมาตรฐ าน คุณวุฒิ ส าขา /
สาขาวิชา(ถ.ามี) 

/ / / / / 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ%ภาคสนาม    ) ถ.ามี  (ตามแบบ 
มคอ . 3 และมคอ. 4   อย;างน.อยก;อนการเป�ด
สอนในแต;ละภาคการศึกษาให.ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

4. จัด ทํารายงานผลการ ดํา เนินการของ
รายวิชา   และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ%ภาคสนาม    ) ถ.ามี  (ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6)  ภายใน   30  วัน  หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเป�ดสอนให.ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

5. จัด ทํารายงานผลการ ดํา เนินการของ
หลักสูตร  ตามแบบ  มคอ.7  ภายใน   60  วัน 
หลังสิ้นสุดปuการศึกษา 

/ / / / / 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู.ท่ีกําหนดใน มคอ .3 
และ มคอ. 4 (ถ.ามี  ) อย;างน.อยร.อยละ  25 ของ
รายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต;ละปuการศึกษา 

/ / / / / 

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน  กลยุทธ%การสอน  หรือ  การประเมินผล
การเรียนรู.  จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7  ปuท่ีแล.ว 

 / / / / 
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ตัวบ!งช้ีผลการดําเนินงาน ป̀การศึกษา 
ป̀ท่ี  1  ป̀ท่ี  2  ป̀ท่ี  3  ป̀ท่ี  4  ป̀ท่ี  5  

8. อาจารย%ใหม;(ถ.ามี) ทุกคน ได.รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด.านการจัดการเรียน
การสอน  

/ / / / / 

9. อาจารย%ประจําทุกคนได.รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย;างน.อยปuละหนึ่ง
ครั้ง 

/ / / / / 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ.ามี) ได.รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม;น.อยกว;าร.อยละ 50  ต;อปu 

/ / / / / 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปuสุด 
ท.าย/บัณฑิตใหม;ท่ีมีต;อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย
ไม;น.อยกว;า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0  

- / / / / 

12. ระดับความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตท่ีมีต;อ
บัณฑิตใหม;  เฉลี่ยไม;น.อยกว;า 3.5 จากคะแนน
เต็ม  5.0  

- - / / / 

13. มีการประเมินความรู.ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาต;างประเทศ 

/ / / / / 

รวมตัวบ!งช้ีบังคับท่ีต องดําเนินการข อ1-5 ใน
แต!ละป̀ 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ!งช้ีในแต!ละป̀ 12 12 13 13 13 
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หมวดท่ี   8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ8การสอน 
    1.1.1 การประชุมร;วมกันระหว;างอาจารย%ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย%ผู.สอนในการจัด 
        การเรียนการสอน 
    1.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย%โดยการสอบถาม  
            สัมภาษณ% หรือใช.แบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารย%ผู.สอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย8ในการใช แผนกลยุทธ8การสอน 
      การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปEนผู.จัดทําการ 
ประเมิน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปu และบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร  โดยวิธีการสัมภาษณ%  
แบบสํารวจ และเป�ดเว็บไซด%เพ่ือรับข.อมูลย.อนกลับ 
2.2 ผู ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู ประเมินภายนอก 

ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู.ประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ข.อมูลย.อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปu บัณฑิตท่ีจบตาม
หลักสูตรและนายจ.าง/ผู.ประกอบการ  และการเยี่ยมชม 

    2.3 นายจ าง/ผู ประกอบการ      
      ประเมินนายจ.าง/ผู.ประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจต;อคุณภาพบัณฑิต และการ
นําความรู.ไปประยุกต%ใช.ในการทํางาน   
       

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ประเมินตามตัวบ;งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข.อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
อย;างน.อย 3 คน ประกอบด.วยผู.ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย;างน.อย 1 คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ8การสอน 
4.1 อาจารย%ประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอผ;าน 
     อาจารย%ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   
4.2 อาจารย%ผู.รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเม่ือสิ้นสุด 
     ปuการศึกษาเสนอคณะกรรมการประจําคณะ   
4.3 จัดประชุมอาจารย%ประจําหลักสูตรและคณาจารย%ท่ีเก่ียวข.อง พิจารณาทบทวนผล 
      การดําเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ%  
      การสอน และการดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใช.ในการจัดการเรียนการสอนในปuต;อไป 
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เอกสารแนบ  

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร.างหลักสูตร เกณฑ%มาตรฐาน -หลักสูตรเก;า-หลักสูตรใหม;  
2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร.างหลักสูตรเก;า-ใหม; 
3. สาระการปรับปรุงหลักสูตร  
4. ประวัติและผลงานของอาจารย%ประจําหลักสูตร/อาจารย%ผู.รับผิดชอบหลักสูตร   
5. คําสั่ง แต;งต้ังอาจารย%ประจําหลักสูตร/อาจารย%ผู.รับผิดชอบหลักสูตร 
6. คําสั่ง แต;งต้ังคณะกรรมการวิพากษ%หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ%หลักสูตร 
7. ข.อบังคับมหาวิทยาลัยแม;โจ. ว;าด.วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 
8.  ประกาศมหาวิทยาลัยแม;โจ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร;ผลงานวิจัยตามเง่ือนไข 
     การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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เอกสารแนบ 1 
 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร างหลักสูตร เกณฑ8มาตรฐาน – หลักสูตรเก!า – หลักสูตรใหม! 
        1.1 แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชา เกณฑ8กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร างเดิม โครงสร างใหม! 

รายวิชาศึกษา* - (5) (7) 

วิทยานิพนธ8 ไม;น.อยกว;า 36 หน;วยกิต 38 36 

หน!วยกิตรวม ไม;น.อยกว;า 36 หน;วยกิต 38 36 

 

1.2 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา เกณฑ8กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร างเดิม โครงสร างใหม! 

รายวิชาศึกษา ไม;น.อยกว;า 24 ไม;น.อยกว;า 26 ไม;น.อยกว;า 24 

รายวิชาศึกษา*  - ไม;น.อยกว;า (7) 

วิทยานิพนธ8 ไม;น.อยกว;า 12 ไม;น.อยกว;า 12 ไม;น.อยกว;า 12 

หน!วยกิตรวม ไม!น อยกว!า 36 หน!วยกิต 38 36 

 
 *ตัวเลขในวงเล็บ เปEนรายวิชาท่ีกําหนดให.เรียนโดยไม;นับหน;วยกิต โดยมีการประเมินผลเปEนระบบ  
  S และ U 
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เอกสารแนบ 2 
 

2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร างหลักสูตรเก!า-ใหม!  
โครงสร างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ภายหลังการปรับปรุงแก ไข พ.ศ. 2555 

แผน ก แบบ ก 1 

โครงสร างหลักสูตรเดิม โครงสร างหลักสูตรใหม! หมายเหตุ 

วิทยานิพนธ%                           38              หน;วยกิต วิทยานิพนธ%                             36        หน;วยกิต   

รายวิชาท่ีกําหนดให.เรียนโดยไม;นับหน;วยกิต (5)  หน;วยกิต รายวิชาท่ีกําหนดให.เรียนโดยไม;นับหน;วยกิต (7) หน;วยกิต  

รวมจํานวนหน!วยกิต              38 หน!วยกิต รวมจํานวนหน!วยกิต                36 หน!วยกิต  
 

วิทยานิพนธ8  
หน!วยกิต 

วิทยานิพนธ8  
หน!วยกิต 

 
 
 

เปลี่ยนรหัส 
วิชา/เน้ือหา

ใหม; 

พส 699 วิทยานิพนธ% 38 พส 691 วิทยานิพนธ% 1 6 

   พส 692 วิทยานิพนธ% 2 12 

   พส 693 วิทยานิพนธ% 3 12 

  
 

 พส 694 วิทยานิพนธ% 4 6 

รายวิชาท่ีกําหนดให เรียนโดยไม!นับหน!วยกิต (5) 
                                                                              
หน!วยกิต 

รายวิชาท่ีกําหนดให เรียนโดยไม!นับหน!วยกิต (7) 
                                                      

หน!วยกิต 

 

พส 501 ระเบียบวิธีวิจยัทางพืชสวน (3) พส 501 ระเบียบวิธีวิจยัทางพืชสวน (3) คงเดิม 

พส 598 สัมมนา 1 (1) พส 591 สัมมนา 1 (1)  
เปลี่ยนรหัส 
วิชา/เน้ือหา

ใหม; 

พส 599 สัมมนา 2 (1) พส 592 สัมมนา 2 (1) 

   พส 593 สัมมนา 3 (1) 

 
 

  พส 594 สัมมนา 4 (1) 
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แผน ก แบบ ก 2 

โครงสร างหลักสูตรเดิม โครงสร างหลักสูตรใหม! หมายเหตุ 

วิทยานิพนธ%           ไม;น.อยกว;า      12         หน;วยกิต วิทยานิพนธ%           ไม;น.อยกว;า      12           หน;วยกิต  

รายวิชาท่ีกําหนดให.เรียนโดยไม;นับหน;วยกิต (ไม;มี)  รายวิชาท่ีกําหนดให.เรียนโดยไม;นับหน;วยกิต (7)  หน;วยกิต  

หมวดวิชาเอกบังคับ  ไม;น.อยกว;า      14         หน;วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ ไม;น.อยกว;า       12      หน;วยกิต  

หมวดวิชาเอกเลือก   ไม;น.อยกว;า      12         หน;วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก  ไม;น.อยกว;า       12      หน;วยกิต  

รวมจํานวนหน!วยกิต                  38   หน!วยกิต รวมจํานวนหน!วยกิต                  36 หน!วยกิต  

วิทยานิพนธ8 วิทยานิพนธ8  

พส 699 วิทยานิพนธ%                                   38 พส 695 วิทยานิพนธ% 5                                       3 เปลี่ยนรหัส 
วิชาใหม;/

เปลี่ยนเน้ือหา 
 พส 696 วิทยานิพนธ% 6                                       3 

 พส 697 วิทยานิพนธ% 7                                       6 

รายวิชาท่ีกําหนดให เรียนโดยไม!นับหน!วยกิต (ไม!ม)ี รายวิชาท่ีกําหนดให เรียนโดยไม!นับหน!วยกิต (7) 
                                                          หน!วยกิต 

 

 
 
 

พส 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน                       (3) คงเดิม 

พส 591 สัมมนา 1                                           (1)  
เปลี่ยนรหัส 
วิชาใหม;/

เปลี่ยนเน้ือหา 

พส 592 สัมมนา 2                                           (1) 

พส 593 สัมมนา 3                                           (1) 

พส 594 สัมมนา 4                                           (1) 

หมวดวิชาเอกบังคับ หน!วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ หน!วยกิต  
พส 598 สัมมนา 1 1    ย.ายไปบังคับ 

ไม;นับหน;วย 
และเปลี่ยน
รหัสวิชา 

 

พส 599 สัมมนา 2 1    

พส 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 3    ย.ายไปบังคับ 
ไม;นับหน;วย 

พส 511 การผลิตเมลด็พันธุ%พืชสวนเพ่ือ 
           การค.า 

3    ย.ายไปเอก
เลือก 

พส 521 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนข้ันสูง 1             3 พส 521 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนข้ันสูง 1 3 คงเดิม 

พส 533 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืชสวน 3 พส 533 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืชสวน 3 คงเดิม 
   พส 503 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน 3 เพ่ิมใหม; 
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 โครงสร างหลักสูตรเดิม   โครงสร างหลักสูตรใหม!  หมายเหตุ 
   พส 551 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 

           ข้ันสูง 
3 ย.ายมาจาก

เอกเลือก
(เปลี่ยนช่ือ
วิชา/รหัส) 

หมวดวิชาเอกเลือก หน!วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก หน!วยกิต  
   พส 502 ธาตุอาหารพืชสวน 3 เพ่ิมใหม; 

   พส 511 การผลิตเมลด็พันธุ%พืชสวนเพ่ือการค.า 3 ย.ายมาจาก
วิชาเอกบังคับ 

พส 522 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนข้ันสูง 2 3 พส 522 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนข้ันสูง 2 3 คงเดิม 

พส 523 เซลล%พันธุศาสตร%ของพืช 3 พส 523 เซลล%พันธุศาสตร%พืช 3 คงเดิม 

พส 524 วิวัฒนาการและการจําแนกชนิดของ 
           พืชสวน 

3    
ยกเลิก 

พส 525 พันธุศาสตร%ของพืช 3    ยกเลิก 
พส 526 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุง 
           พันธุ%พืช 

3 พส 524 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุง 
           พันธุ%พืช 

3 เปลี่ยนรหัส  
วิชาใหม; 

   พส 525 กล.วยไม.ข้ันสูง 3 เพ่ิมใหม; 

พส 562 การถ;ายละอองเกสรในพืชสวน 3    ยกเลิก 

พส 531 สารควบคุมการเจรญิเติบโตในพืช 
           สวนข้ันสูง 

3 พส 531 สารควบคุมการเจรญิเติบโตในพืช 
           สวนข้ันสูง 

3 คงเดิม 

พส 532 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืชประยุกต% 3 พส 532 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืชประยุกต% 3 คงเดิม 

พส 512 การปลูกเลี้ยงกล.วยไม.สกุลรองเท.า 
           นารี 

3    ยกเลิก 

พส 534 เทคนิคปฏิบัติการด.านสรรีวิทยาและ         
           ชีวเคมีในพืชสวน 

3    ยกเลิก 

พส 535 สรรีวิทยาความเครียดของพืช                       3 พส 534 สรรีวิทยาความเครียดของพืชสวน 3 เปลี่ยนรหัส  
ช่ือวิชาใหม; 

พส 537 สรรีวิทยาและชีววิทยาของสารให.ส ี
           ในพืช     
 

3 พส 535 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารให.สีในพืช       3 เปลี่ยนรหัส
วิชาใหม; 

พส 536 สรรีวิทยาเมล็ดพันธุ%พืชสวน 3 พส 541 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ%พืชสวน 3 เปลี่ยนรหัส
วิชาใหม; 
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 โครงสร างหลักสูตรเดิม   โครงสร างหลักสูตรใหม!  หมายเหตุ 

   พส 542 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ 
           เมล็ดพันธุ%พืชสวน 

3 รวมเน้ือวิชา 
พส 551,552

และ 
ปรับเน้ือหา/
ช่ือและรหัส

ใหม; 
พส 541 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ%พืช 
           สวน 

3    ยกเลิก/รวม
เน้ือหาวิชา
เข.าในวิชา 
พส 511 

พส 551 การตรวจสอบเมลด็พันธุ%พืชสวน 3    ยกเลิก/รวม
เน้ือหาวิชา

เข.าใน  
พส 542 

พส 552 การควบคุมเมล็ดพันธุ%พืชสวน 3    ยกเลิก/รวม
เน้ือหาวิชา
เข.าในวิชา 
พส 542 

พส 553 สรรีวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 
           ประยุกต% 

3    เปลี่ยนรหัส
ใหม;เปEน  
พส 551 

พส 554 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 
           สวน 

3    ยกเลิก/รวม
เน้ือหาวิชา
เข.าในวิชา 
พส 551 

พส 555 เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ 
           ผลิตผลพืชสวน 

3    ยกเลิก/รวม
เน้ือหาวิชา
เข.าในวิชา 
พส 551 

พส 571 เรื่องเฉพาะทางในการปรบัปรุงพันธุ% 
           พืชสวน 

3   
 
 
 
 
 

 ยกเลิก/รวม
เน้ือหาเข.าใน

วิชา  
พส 574 
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 โครงสร างหลักสูตรเดิม   โครงสร างหลักสูตรใหม!  หมายเหตุ 

พส 572 เรื่องเฉพาะทางเก่ียวกับเมล็ดพันธุ% 
           พืชสวน 

3    ยกเลิก/รวม
เน้ือหาวิชา
เข.าในวิชา 
พส 574 

พส 573 เรื่องเฉพาะทางพืชสวนหลังการเก็บ 
           เก่ียว 

3    ยกเลิก/รวม
เน้ือหาวิชา
เข.าในวิชา 
พส 574 

พส 574 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน 3 พส 574 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน 3 เดิม เพ่ิมเติม
เน้ือหาวิชา
ครอบคลมุ 
พส 571, 
572,573 
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เอกสารแนบ 3 
 

สาระการปรับปรุงแก ไข หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม!โจ  
......................................................... 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ได.รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน     
              คณะกรรมการอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2551 

2. สภามหาวิทยาลัย ได.อนุมัติการปรับปรุงแก.ไข ครั้งท่ีแล.วในการประชุมครั้งท่ี 1/2550   
    วันท่ี 29 มกราคม 2550 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก.ไขนี้ เริ่มใช.กับนักศึกษาท่ีเข.าศึกษาต้ังแต;ปuการศึกษา 2555 เปEนต.นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก.ไข 

4.1 เพ่ือให.หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
      ปLจจุบัน 
4.2 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให.เปEนไปตามยุทธศาสตร%และปรัชญามหาวิทยาลัย มุ;งเน.นการ 
      ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู.ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการวิจัยในสาขาพืชสวน 
      ตลอดจนเปEนผู.ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

5. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
       5.1 แผน ก แบบ ก 1 

โครงสร างหลักสูตร  
เดิม  
เปEนแผนการศึกษาท่ีเน.นการวิจัย มีหน;วยกิตตลอดหลักสูตร ไม;น.อยกว;า 38 หน;วยกิต 

โครงสร.างหลักสูตร ประกอบด.วย 
  - วิทยานิพนธ% ไม;น.อยกว;า 38 หน;วยกิต 
    ท้ังนี้ต.องศึกษารายวิชาอ่ืน โดยไม;นับหน;วยกิต ดังนี้ 
  - พส 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 
  - พส 598 สัมมนา 1  
  - พส 599 สัมมนา 2   
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ใหม!  

  เปEนแผนการศึกษาท่ีเน.นการวิจัย มีหน;วยกิตตลอดหลักสูตร ไม;น.อยกว;า 36 หน;วยกิต      
   โครงสร.างหลักสูตร ประกอบด.วย   

  - วิทยานิพนธ% ไม;น.อยกว;า 36 หน;วยกิต 
                 ท้ังนี้ต.องศึกษารายวิชาอ่ืน โดยไม;นับหน;วยกิต ดังนี้ 
  - พส 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 
  - พส 591 สัมมนา 1  
  - พส 592 สัมมนา 2   
  - พส 593 สัมมนา 3 
  - พส 594 สัมมนา 4  
  - และวิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด   
 
รายวิชาบังคับ โดยไม!นับหน!วยกิต  
 เดิม     - พส 501  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 
    - พส 598 สัมมนา 1 
  - พส 599 สัมมนา 2 
 ใหม!  - พส 501  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน 
  - พส 591 สัมมนา 1 
  - พส 592 สัมมนา 2 
  - พส 593 สัมมนา 3 
  - พส 594 สัมมนา 4     
วิทยานิพนธ8 
 เดิม       วิทยานิพนธ%  ไม;น.อยกว;า 38 หน;วยกิต 
 ใหม!   วิทยานิพนธ%  ไม;น.อยกว;า 36 หน;วยกิต  
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เกณฑ8การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เดิม 

1. สอบผ;านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
2. สอบผ;านการสอบประมวลความรู. (Comprehensive examination)  เพ่ือเปEนผู.มีสิทธิ

ขอจัดทํารูปเล;มวิทยานิพนธ%  โดยให.เปEนไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 
(International standard) และกรอบมาตรฐาน TQF 

3. สอบผ;านการสอบปVองกันวิทยานิพนธ%โดยคณะกรรมการซ่ึงจะต.องประกอบด.วย  
ผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4.  นักศึกษาจะต.องมีผลงานวิทยานิพนธ%ท่ีมีคุณภาพดีพอ ท่ีสามารถได.รับการตีพิมพ% หรือ
อย;างน.อยดําเนินการให.ผลงานหรือส;วนหนึ่งของผลงาน ได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ%ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ%ทางวิชาการ หรือ เสนอต;อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
  
ใหม! 

1. สอบผ;านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
2. สอบผ;านการสอบประมวลความรู. (Comprehensive examination)  เพ่ือเปEนผู.มีสิทธิ

ขอจัดทํารูปเล;มวิทยานิพนธ%  โดยให.เปEนไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 
(International standard) และกรอบมาตรฐาน TQF 

3. สอบผ;านการสอบปVองกันวิทยานิพนธ%โดยคณะกรรมการซ่ึงจะต.องประกอบด.วย 
ผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

4. นักศึกษาจะต.องมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ% โดยต.องมีชื่อนักศึกษาเปEนชื่อผู.แต;งลําดับ
แรกเท;านั้น และนักศึกษามีสิทธิเลือกรูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีได.รับการตีพิมพ%
เผยแพร; โดยมีเกณฑ%ตามข.อใดข.อหนึ่งดังนี้ 

  1) นักศึกษาตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) ท่ีมี impact  
      factor อย;าง น.อย 1 เรื่อง  หรือ 
  2) นักศึกษาตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) อย;างน.อย 2 เรื่อง 
      หรือ 
  3) นักศึกษาตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) อย;างน.อย 1 เรื่อง    
      และตีพิมพ%ในรายงานการประชุม ทางวิชาการภาคบรรยายอีก 2 เรื่อง หรือ 
  4) นักศึกษาตีพิมพ%เอกสารในวารสารอ.างอิง (refereed journal) อย;างน.อย 1 เรื่อง  
      และตีพิมพ%ในรายงานการประชุมทางวิชาการภาคบรรยายอีก 1 เรื่องและตีพิมพ% 

    ในรายงานการประชุมทางวิชาการภาคโปสเตอร%อีก 2 เรื่อง 
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5.2 แผน ก แบบ ก 2 
โครงสร างหลักสูตร 
เดิม  
 เปEนแผนการศึกษาท่ีมีหน;วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม;น.อยกว;า 38 หน;วยกิต   
โครงสร.างหลักสูตร ประกอบด.วย  
  - รายวิชาเอก             ไม;น.อยกว;า 14 หน;วยกิต 
  - รายวิชาเอกเลือก       ไม;น.อยกว;า 12 หน;วยกิต 
  - วิทยานิพนธ%             ไม;น.อยกว;า 12 หน;วยกิต 
*ท้ังนี้ไม;นับรวมหน;วยกิตจากรายวิชาพ้ืนฐานท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดให.เรียนเพ่ิมเติม   
  โดยไม;นับหน;วยกิต 
 
ใหม! 
 เปEนแผนการศึกษาท่ีมีหน;วยกิต ตลอดหลักสูตร  ไม;น.อยกว;า 36 หน;วยกิต   
โครงสร.างหลักสูตร ประกอบด.วย 

   - หมวดวิชาเอกบังคับ        12  หน;วยกิต 
  - หมวดวิชาเอกเลือก        12  หน;วยกิต  
 (หรืออาจลงรายวิชาจากสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข.องต้ังแต;รหัส 400 ข้ึนไป  นับได.ไม;เกิน 3 หน;วยกิต) 
 - วิทยานิพนธ%                12  หน;วยกิต 
 - รายวิชาท่ีกําหนดให.เรียนโดยไม;นับหน;วยกิต         (7) หน;วยกิต 
 
รายวิชาบังคับในหลักสูตร 
เดิม   รายวิชาเอก ไม;น.อยกว;า 14 หน;วยกิต ดังนี้ 
 - พส 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน  
 - พส 598 สัมมนา 1   
 - พส 599 สัมมนา 2   
 - พส 511 การผลิตเมล็ดพันธุ%พืชสวนเพ่ือการค.า 
 - พส 521 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนข้ันสูง 1 
 - พส 533 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืชสวน 
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ใหม!  รายวิชาเอกบังคับ ไม;น.อยกว;า 12 หน;วยกิต ดังนี้ 
 - พส 503 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน   
 - พส 521 การปรับปรุงพันธุ%พืชสวนข้ันสูง 1 
 - พส 533 สรีรวิทยาข้ันสูงของพืชสวน 
 - พส 551 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวนข้ันสูง 
 
 
เกณฑ8การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เดิม 
 1. ศึกษารายวิชาครบถ.วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะต.องได.ระดับคะแนนเฉลี่ยไม;ตํ่ากว;า 
3.00 จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท;า     
 2. สอบผ;านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยให.เปEนไป
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (International standard) และกรอบมาตรฐาน TQF 
 3. สอบผ;านการสอบประมวลความรู. (Comprehensive examination)  เพ่ือเปEนผู.มีสิทธิขอ
จัดทํารูปเล;มวิทยานิพนธ%   
 4. สอบผ;านการสอบปVองกันวิทยานิพนธ%โดยคณะกรรมการซ่ึงจะต.องประกอบด.วย
ผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5. นักศึกษาจะต.องมีผลงานวิทยานิพนธ%ท่ีมีคุณภาพดีพอ ท่ีสามารถได.รับการตีพิมพ% หรือ
อย;างน.อยดําเนินการให.ผลงานหรือส;วนหนึ่งของผลงาน ได.รับการยอมรับให.ตีพิมพ%ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ%ทางวิชาการ หรือ เสนอต;อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 
ใหม! 
 1. ศึกษารายวิชาครบถ.วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะต.องได.ระดับคะแนนเฉลี่ยไม;ตํ่ากว;า 
3.00 จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท;า     
 2. สอบผ;านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยให.เปEนไป
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ (International standard) และกรอบมาตรฐาน TQF 
 3. สอบผ;านการสอบประมวลความรู. (Comprehensive examination)  เพ่ือเปEนผู.มีสิทธิขอ
จัดทํารูปเล;มวิทยานิพนธ%   
 4. สอบผ;านการสอบปVองกันวิทยานิพนธ%โดยคณะกรรมการซ่ึงจะต.องประกอบด.วย
ผู.ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 5. นักศึกษาจะต.องมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ% โดยต.องมีชื่อนักศึกษาเปEนชื่อผู.แต;งลําดับ
แรกเท;านั้น และนักศึกษามีสิทธิเลือกรูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีได.รับการตีพิมพ%เผยแพร; โดยมี
เกณฑ%ตามข.อใดข.อหนึ่งดังนี้ 
    1) นักศึกษาต.องมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ%ในวารสารอ.างอิง (Refereed journal) ไม;
น.อยกว;า 1 ชื่อเรื่อง หรือ 
    2) นักศึกษาต.องตีพิมพ%เอกสารในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดย 
การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ไม;น.อยกว;า 1 ชื่อเรื่อง หรือ การนําเสนอโดยภาค
โปสเตอร% (Poster presentation) ไม;น.อยกว;า 2 ชื่อเรื่อง 
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เอกสารแนบ 4  
 

ประวัติและผลงานอาจารย� 
1. ช่ือและนามสกุล  ภาษาไทย  นางธีรนุช  เจริญกิจ 
    ช่ือและนามสกุล ภาษาอังกฤษ  Mrs. Theeranuch  Jaroenkit 
2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-3305-01217-74-8 
3. ตําแหน$งทางวิชาการ   ผู2ช3วยศาสตราจารย8  ระดับ 8 
4. หน$วยงานท่ีสังกัด   ศูนย8วิจัยและพัฒนาลําไยแม3โจ2 มหาวิทยาลัยแม3โจ2 
    สถานท่ีติดต3อได2สะดวก  มหาวิทยาลัยแม3โจ2  63 หมู3 4 ต. หนองหาร อ.สันทราย  

จ. เชียงใหม3 50290 
    หมายเลขโทรศัพท8 053-873390 
    หมายเลขโทรสาร  053-499218 หมายเลขโทรศัพท8ติดตามตัว 089-191-4464 
    E-mail address       theeranu@mju.ac.th 
 
5. ประวัติการศึกษา 
ป,ท่ีสําเร็จ ปริญญา วุฒิ วิชาเอก สถานศึกษา ประเทศ 
2542 เอก Ph.D. Horticulture University of  Hawaii at Manoa USA 
2538 โท M.S. Horticulture Oregon State University USA 
2531 ตรี วท.บ. พืชศาสตร8 มหาวิทยาลัยขอนแก3น ไทย 
      
6. สาขาวิชาท่ีชํานาญพิเศษ  
 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว ไม2ดอก-ไม2ประดับ  ผัก และผลไม2 
 สรีรวิทยาการสุกแก3ของผลไม2และการควบคุมการเจริญเติบโตหลังการเก็บเก่ียว 
 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตของลําไย 
 
7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข6องกับการบริหารงานวิจัยท้ังในและต$างประเทศ 
 7.1 ประสบการณ8การทํางานวิจัย 

หัวข6องานวิจัย ตําแหน$ง/สถานภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพสีผิวลําไยโดยการห3อช3อผล  
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546) 

หัวหน2าโครงการ 

การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร8ไดออกไซด8ตกค2างบนผลลําไยสด 
(มหาวิทยาลัยแม3โจ2, 2547-2549) 

หัวหน2าโครงการ 

การพัฒนาคุณภาพผลลําไยโดยการตัดช3อและห3อช3อผล  
(มหาวิทยาลัยแม3โจ2, 2547-2549) 

นักวิจัยร3วม 
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หัวข6องานวิจัย (ต$อ) ตําแหน$ง/สถานภาพ 

การสํารวจปfจจัยท่ีมีผลกระทบต3อความสําเร็จของการผลิตลําไยนอกฤดูใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม3และลําพูน (กรมส3งเสริมการเกษตร, 2550) 

หัวหน2าโครงการ 

การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ3ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550-2551) 

นักวิจัยร3วม 

การศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและบรรจุภัณฑ8ท่ีเหมาะสมสําหรับ 
การส3งออกดอกปทุมมา (มหาวิทยาลัยแม3โจ2, 2550-2551) 

หัวหน2าโครงการ 

การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว บรรจุภัณฑ8 และการขนส3งปทุมมา
เพ่ือการส3งออกในเชิงพาณิชย8 (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ, 2551) 

หัวหน2าโครงการย3อย
ในชุดโครงการ 

การประยุกต8ใช2ระบบจัดเก็บข2อมูลเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล2อมต3อ
การออกดอกติดผลลําไยนอกฤดูในประเทศไทย (เนคเทค, 2551-2552) 

หัวหน2าโครงการเด่ียว 

โครงการจัดต้ังศูนย8เครือข3ายวิจัยและพัฒนาลําไยแม3โจ2 – สกว.  
(Matching Fund Project ร3วมกับมหาวิทยาลัยแม3โจ2, 2553-2555) 

ผู2บริหารแผนงาน 
ร3วมกับ ผศ. พาวิน  
มะโนชัย 

การศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต3อการเจริญเติบโต 
และออกดอกติดผลของลําไย  
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553-2555) 

หัวหน2าโครงการย3อย
ในชุดวิจัย 

การศึกษาระบบการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาดปทุมมา
พันธุ8ใหม3ท่ีมีศักยภาพเพ่ือการส3งออก  
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ, 2553) 

หัวหน2าโครงการย3อย
ในแผนวิจัย 

การพัฒนาระบบการผลิตน2อยหน3าให2ได2คุณภาพภายใต2สภาพแวดล2อม
ภาคเหนือ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ, 2554) 

ผู2ร3วมวิจัย 

โครงการอนุรักษ8และพัฒนาพันธุ8ลําไย (มหาวิทยาลัยแม3โจ2, 2555) ผู2อํานวยการแผนวิจัย 
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 7.2 ผลงานวิจัยท่ีได2รับการตีพิมพ8เผยแพร3 
ธีรนุช  เจริญกิจ และธวัฒชัย  จันทร8น2อย. 2546. อิทธิพลของ GA3 ต3อลักษณะไร2เมล็ดของฝรั่งพันธุ8

แปnนสีทอง. ว. วิทย. กษ. 34:211-214. 
ธีรนุช  เจริญกิจ  พาวิน  มะโนชัย และนพดล  จรัสสัมฤทธิ์. 2546. อิทธิพลของการห3อผลต3อคุณ

ภาพสีผิวลําไยหลังการเก็บเก่ียว. ว. วิทย. กษ. 34:307-310. 
ธีรนุช  เจริญกิจ  จักรพงษ8  พิมพิมล  และ สุชาดา  ทองศรี. 2548. สถานการณ8การตกค2างของ

ซัลเฟอร8ไดออกไซด8บนผลลําไยสดท่ีจังหวัดเชียงใหม3และลําพูน (บทคัดย3อ). เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการพืชสวนแห3งชาติ ครั้งท่ี 5. 26-29 เมษายน 2548 ณ โรงแรม
เวลคัมจอมเทียนบีช  พัทยา จ. ชลบุรี. หน2า 228. 

ธีรนุช  เจริญกิจ. 2552. การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและบรรจุภัณฑ8เพ่ือการส3งออกดอกปทุมมา. 
เอกสารประกอบการฝqกอบรมถ3ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการจัดการหลังการเก็บเก่ียวดอกปทุม
มาเพ่ือการส3งออก วันท่ี 5 สิงหาคม 2552. สนับสนุนโดยสาํนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห3งชาติ.  ดีพริ้นท8, เชียงใหม3. 40 หน2า. 

Jaroenkit, T., Chen, N. J., Paull, R. E. 2008. Nectar secretion, mucilage and mold 
growth on bird-of-paradise inflorescences. Post. Biol. Tech. 49(3): 431-435. 

Bayogan, E. V. R., Jaroenkit, T., Paull, R. E. 2008. Postharvest life of Bird-of-paradise 
inflorescences. Post. Biol. Tech. 48(2): 259-263. 

Robert E. Paull, Teeranuch  Jaroenkit and Nancy Jung Chen. 2004. Postharvest 
Handling, Packaging and Shipping of Tropical Ornamentals. Proceeding of 
Hawaii Floriculture Conference. pp. 15-24. 

Teeranuch  Jaroenkit and Robert E. Paull. 2003. Reviews: Postharvest Handling of 
Heliconia, Red ginger, and Bird-of-Paradise. HortTechnology. 13(2): 259-266. 

Paull, R. E., Jaroenkit, T., Chen, N. J. 2003. Protea, a cut woody ornamental: diversity 
and variable postharvest resposes. Acta  Horticulturae.  602: 127-132. 

Robert E. Paull and Theeranuch  Chantrachit. 2001. Benzyladenine and the vase life 
of tropical ornamentals. Post. Biol. Tech. 21: 303-310. 

Theeranuch  Chantrachit and Robert  E. Paull. 1998. Effect of hot water on red ginger 
(Alpinia purpurata) inflorescence vase life. Post. Biol. Tech. 14:77-86 
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 7.3 งานวิจัยท่ีกําลังทําอยู3 

หัวข6องานวิจัย สถานภาพการทําวิจัย 

การประยุกต8ใช2ระบบจัดเก็บข2อมูลเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล2อมต3อ
การออกดอกติดผลลําไยนอกฤดูในประเทศไทย (เนคเทค, 2551-2552) 

หัวหน2าโครงการ (อยู3
ระหว3างการจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ8) 

การศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต3อการเจริญเติบโต 
และออกดอกติดผลของลําไย  
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553-2555) 

หัวหน2าโครงการย3อย 
(ดําเนินงานวิจัยไปแล2ว
ประมาณ 40%) 

การศึกษาระบบการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาดปทุมมา
พันธุ8ใหม3ท่ีมีศักยภาพเพ่ือการส3งออก  
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ, 2553) 

หัวหน2าโครงการย3อย (อยู3
ระหว3างจัดทํารูปเล3ม
รายงานฉบับสมบูรณ8) 

การพัฒนาระบบการผลิตน2อยหน3าให2ได2คุณภาพภายใต2สภาพแวดล2อม
ภาคเหนือ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ, 2554) 

ผู2ร3วมวิจัย (ดําเนินการ
วิจัยแล2ว 20%) 

โครงการอนุรักษ8และพัฒนาพันธุ8ลําไย (มหาวิทยาลัยแม3โจ2, 2555) ผู2อํานวยการแผนวิจัย 
(กําลังจะเริ่มดําเนินการ) 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
1. ช่ือและนามสกุล  ภาษาไทย   นายประสิทธิ์  โนรี  อายุ 58 ป|   
   ช่ือและนามสกุล ภาษาอังกฤษ    Mr. Prasit Noree 
2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 5006 00193 59 4 
3. ตําแหน$งป=จจุบัน    ผู2ช3วยศาสตร8จารย8 ระดับ 8 
4. ประวัติการศึกษา  - วท.ด. สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 (2535) 
   - วท.ม. สาขาเกษตรศาสตร8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 (2524) 
   - ทก.บ. สาขาพืชไร3 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม3โจ2 (2520) 
5. ประวัติการทํางาน 
 5.1 งานประจํา  
     - อาจารย8ประจําสาขาพืชผัก ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร  
              สถาบันเทคโนโลยีแม3โจ2 (2525 – 2529) 
       - ผู2ช3วยศาสตราจารย8ประจําสาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการ 

   เกษตร มหาวิทยาลัยแม3โจ2 (2530 – ปfจจุบัน) 
 5.2 งานพิเศษ  
    - ประธานสภาคณาจารย8 มหาวิทยาลัยแม3โจ2 (2551 – ปfจจุบัน) 
     - ผอ.ศูนย8พัฒนาโครงการหลวงทุ3งหลวง (2541 – ปfจจุบัน) 
     - อุปนายกสมาคมศิษย8เก3าแม3โจ2 (2552 – ปfจจุบัน) 
    - กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม3โจ2 (2551 – ปfจจุบัน) 
 5.3 ผลงานท่ีผ$านมา 
   - หัวหน2าสาขาพืชผัก  ภาควิชาพืชสวน 
     - หัวหน2าภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร 
     - รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ}ายบริหาร 
     - รอง ผอ.สํานักวิจัยและส3งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ}ายบริหาร 
     - ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 
 5.4 งานวิจัย  
     - การทดสอบพันธุ8กะหล่ําปลีนอกฤดูกาลบนพ้ืนท่ีสูง (2553 – 2554) 
     - การคัดเลือกพันธุ8ผักกาดขาวปลีเพ่ือต2านทานโรคใบจุด (2552) 
     - การทดสอบพันธุ8ผักกาดหอมห3อนอกฤดูกาลบนพ้ืนท่ีสูง (2551) 
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6. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
    - การปรับปรุงพันธุ8และขยายพันธุ8พืชสวน 
    - การผลิตผักเบ้ืองต2น โดยเฉพาะพืชผักประเภทหัว  นอกฤดูกาล และพืชผักบนพ้ืนท่ีสูง 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
1.  ช่ือและนามสกุล  ภาษาไทย  นายพรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8 

ช่ือและนามสกุล ภาษาอังกฤษ  Mr. Pornpan Pooprompan 
2. ตําแหน$งป=จจุบัน   อาจารย8 ระดับ 7 
3. ท่ีทํางาน    คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม3โจ2  
     อ.สันทราย  จ.เชียงใหม3 50290 
     โทรศัพท8 (053) 873372  โทรสาร (053)498165   

E-mail address   pornpan@mju.ac.th 
4. การศึกษา 

4.1 ปริญญาตรี ทษ.บ. (พืชศาสตร8) พ.ศ.2525         
     สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม3โจ2 ประเทศไทย 
4.2 ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร8)   พ.ศ. 2534   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 ประเทศไทย 
4.3 ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) พ.ศ. 2549   
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 ประเทศไทย 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
        สถิติและการวางแผนการทดลอง  การอนุรักษ8และใช2ประโยชน8ทรัพยากรพันธุกรรมพืช และ
การใช2เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ8พืช 
 
6. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข6องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล6ว 
พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8, พีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน8, เจริญศักด์ิ  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ8 และสรุเชษ  จามรมาน. 

2535. การแสดงออกของลักษณะความต2านทานแบบ antibiosis ต3อหนอนเจาะฝfก 
(HeliothisarmigeraHubner) ในถ่ัวเหลือง 3 สายพันธุ8 ว.เกษตรศาสตร8 (วิทย.) 26:141-145. 

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8   และภาณี  เตมีศักด์ิ 2539. การใช2เทคนิค Random Amplified 
Polymorphic DNA (RAPD) จําแนกพันธุ8ถ่ัวฝfกยาว เอกสารประกอบการเสนอผลงานภาค
โปสเตอร8 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีแห3งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร2าว  กรุงเทพฯ.  

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8, อัญชลี  รจีโรจน8วิบูลย8, รัตนะ  สุวรรณเลิศ, สมนึก พรมแดง, กาญจน8  จันทร8
ลอย, ไพร  มัทธวรัตน8,  ประเทือง  ดอนสมไพร,  และภาณี  เตมีศักด์ิ. 2540. การใช2เทคนิค 
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) ตรวจสอบความตรงตามพันธุ8ของเมล็ด 
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 พันธุ8มะเขือเทศ แตงกวา และถ่ัวฝfกยาว. รายงานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกําหนดหัว
เรื่อง ประจําป| 2538. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ 

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8, ขนิษฐา  ดวงสงค8 และรัฐพล  ศรีบัวเผือน. 2544. การตรวจสอบลายพิมพ8ดี
เอ็นเอกล2วยไม2ไทยสกุลแวนด2าฟnามุ3ย รายงานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป| 2542. 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ 

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8,  สุภาวดี  บุญมา  และเรืองชัย  จูวัฒนสําราญ. 2545. ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของข2าวสาลีท่ีปลูกในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการ 
ครั้งท่ี 4 ภาคบรรยาย มหาวิทยาลัยแม3โจ2. จ.เชียงใหม3 

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8, Werner Rath และทิพย8สุดา  ต้ังตระกูล. 2546. การศึกษาชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาของแมลงท่ีช3วยในการผสมเกสรของพืชท่ีมีดอกในเขตอนุรักษ8พันธุกรรมพืชบ2านโปง 
มหาวิทยาลัยแม3โจ2 รายงานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป| 2543. สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห3งชาติ 

พรพันธ8 ภู3พร2อมพันธุ8, จูน อาเบ2 และพีระศักด์ิ ศรีนิเวศน8.  2546.  การจําแนกพันธุกรรมถ่ัวเหลืองใน
ภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช2เครื่องหมายโมเลกุลแบบ SSR สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร8 
ครั้งท่ี 13 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8, เรืองชัย  จูวัฒนสําราญ, ดรุพัน แสนศิริพันธ8 และพีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน8. 2547. 
การหาเครื่องหมายโมเลกุลท่ีเชื่อมโยงกับคุณภาพของถ่ัวเหลืองฝfกสด เอกสารประกอบการ
สัมมนาวิชาการ การวิจัยและพัฒนาถ่ัวเหลืองฝfกสด : บทบาทของภาครัฐและเอกชน โรงแรม
ริมกก รีสอร8ท จ.เชียงราย 

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8,  ขนิษฐา  ดวงสงค8 และนเรศ  ศิริเกษร. 2548. การศึกษาความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของเอ้ืองหมายนาและวิธีการปลูกเลี้ยงเพ่ือใช2เป�นไม2ดอกไม2ประดับ รายงานวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป| 2544. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ 

พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8,  สิริกุล  วะสี,  ธีรยุทธ  ตู2จินดา,  สนธิชัย  จันทร8เปรม,  จูน  อาเบ2,   พีระศักด์ิ  
ศรีนิเวศน8. 2549. การวิเคราะห8เครื่องหมายโมเลกุลของคุณภาพเมล็ดถ่ัวเหลืองฝfกสด  เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการพืชไร3วงศ8ถ่ัวแห3งชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่อง “พืชไร3วงศ8ถ่ัวเพ่ือสุขภาพและ
ความพอเพียง” โรงแรมริมกก รีสอร8ท จ.เชียงราย 

Jean-Paul Genay, พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8, Guy Trebuil และจํารัส  คิมนารักษ8. 2536. การ
เพาะปลูกฝnายท่ีเหมาะสมโดยใช2วิธีการปnองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน : ผลลัพธ8
เบ้ืองต2นสําหรับระยะการเจริญเติบโตทางด2านลําต2น เอกสารเสนอในการประชุมสัมมนาการทํา
ฟาร8มครั้ง ท่ี 10 ศูนย8ส3งเสริมและฝqกอบรมการเกษตรแห3งชาติ วิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 นครปฐม  
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ภาณี  เตมีศักด์ิ, พรพันธ8  ภู3พร2อมพันธุ8 และพีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน8. 2538. RAPD Fingerprinting ในไม2
ไทยตระกูลหว2า. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ8
พืช. มหาวิทยาลัยสุรนารี, นครราชสีมา   

เอ นิว วิน, เกษศินี สิทธิวงศ8, สุรัตน8 นักหล3อ และพรพันธ8 ภู3พร2อมพันธุ8. 2554. ระยะการสุกแก3ทางสีร
ระและผลของการทํา seed priming ต3อความสามารถในการงอกของเมล็ดถ่ัวเหลืองฝfกสด 
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ8แห3งชาติ ครั้งท่ี 8  วันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมสุนีย8 
แกรนด8 แอน คอนแวนชั่น เซ็นเตอร8 จังหวัดอุบลราชธานี 

Pooprompan, P. , S. Wasee, T. Toojinda, S. Chanpramw and P. Srinives. 2006. 
Inheritance of grain quality and days to flowering in vegetable soybean. Korean 
J. Breed. 38 (1) : 6-12    

Caron, H., J.P. Genay and  P. Pooprompan. 1995. Diagnosis Studies on the Resistance 
to Pyrethroid Insecticides in American Bollworm (Lepidoptera, Noctuidae) Strain 
from Western Thailand. Kasetsart J. (Nat.Sci.) 28:136-141. 

Rath, W. and P. Pooprompan.2000. Trials on the hiving and pollination with stingless 
bee species (Hymenoptera, Apidae, Meliponinae) Trigonapegdeni and 
preliminary description of possibly new Trigona species. Poster presented at 
Seven IBRA Conference on Tropical Bees: Management and Diversity & Fifth 
Asian Apicultural Association Conference. Chiang Mai, Thailand 

Rath, W., U. Namvong, U.Eiamphong, W. Thaiphan and P.Pooprompan. 2000. Study on 
food resources of three stingless bee species (Hymenoptera, Apidae, 
Meliponinae) in Banpong forest sanctuary, Chiang Mai, Thailand. Poster 
presented at Seven IBRA Conference on Tropical Bees: Management and 
Diversity & Fifth Asian Apicultural Association Conference. Chiang Mai, Thailand. 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
1. ช่ือและนามสกุล  ภาษาไทย  นางสาวประนอม  ยังคําม่ัน 
    ช่ือและนามสกุล ภาษาอังกฤษ   Miss Pranom Yangkhamman 
2. หมายเลขประจําตัวประชาชน   3-6704-00303-68-9 
3. ตําแหน$งป=จจุบัน                 อาจารย8  
4. สถานท่ีทํางาน                 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม3โจ2  

อ.สันทราย จ.เชียงใหม3 50290      
โทรศัพท8 053-875828 

 
5. ประวัติการศึกษา 

ป,ที่จบ
การศึกษา 

ระดับปริญญา  
อักษรย$อ
ปริญญา

และชื่อเต็ม 
สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2540 ปริญญาตรี วท.บ.  
วิทยาศาสตร

บัณฑิต 
(พืชศาสตร8) 

พืชสวน
ประดับ 

มหาวิทยาลัยแม3โจ2 ไทย 

2548 ปริญญาโท M.S. 
Master of 
Science in 
Agriculture 

Horticulture Kagawa University Japan 

2551 ปริญญาเอก Ph.D. 
Doctor of 

Philosophy 

Horticulture Ehime University Japan 

 
6. สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวไม2ดอก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
    เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ8พืชสวน 
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7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข6องกับงานวิจัยท้ังในประเทศ และภายนอกประเทศ 
 7.1 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล2ว : ชื่อเรื่อง ป|ท่ีพิมพ8 และสถานภาพในการทําวิจัย 
Yangkhamman P., S. Fukai and K. lchimura. 2005. Ethylene production and vase life  

of cut carnation flowers under high temperature conditions. Journal of the 
Japanese Society for Horticultural Science. 74(4): 337-341. 

Yangkhamman P., K. Tanase, K. lchimura and S. Fukai. 2007. Depression of enzyme  
activities and gene expression of ACC Synthase and ACC oxidase in cut 
carnation flowers under high-temperature conditions. Plant Growth Regulation. 
53: 155-162. 

Yangkhamman P. and S. Fukai. 2007. Genotypic differences in vase life and ethylene  
production of cut carnation flowers under high temperature conditions. Acta 
Horticulturae. 755: 251-258. 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
1. ช่ือและนามสกุล  ภาษาไทย  นายสิริวัฒน8  สาครวาส ี
    ช่ือและนามสกุล ภาษาอังกฤษ    Mr. Siriwat Sakhonwasee 
2. ตําแหน$งป=จจุบัน    อาจารย8  
3. สถานท่ีทํางาน    คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม3โจ2  
     อ.สันทราย จ.เชียงใหม3 50290     

โทรศัพท8 053-875838 
4. การศึกษา   
    ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วท.บ. (พฤกษศาสตร8) 
 ระดับปริญญาโท และเอก  
           University of California Davis M.S.  and Ph.D. (Plant Biology) 
5. ความเช่ียวชาญ 
 ธาตุอาหารพืช 
 สรีรวิทยาของพืช 
6. ผลงานท่ีตีพิมพ�ทางวิชาการ 
 Ticconi CA, Lucero RD, Sakhonwasee S, Adamson AW, Creff A, Nussaume L, 
Desnos T, Abel S. ER-resident proteins PDR2 and LPR1 mediate the developmental 
response of root meristems to phosphate availability. Proc Natl Acad Sci U S A. 20 
Aug 18;106(33):14174-9 
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ประวัติและผลงานอาจารย� 
1. ชื่อ-สกุล    นาย ชินพันธ8  ธนารุจ 
2. รหัสบัตรประชาชน  31701 00008 465  
3. ตําแหน$งป=จจุบัน   อาจารย8 
4. หน$วยงานท่ีสังกัด   สาขาไม2ผล  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม3โจ2    

เลขท่ี 63  หมู3 4  ต. หนองหาร  อ. สันทราย  จ. เชียงใหม3 50290 
โทรศัพท8 053-87-3387-90  โทรสาร 053-87-3387-90 

  E-mail : greenlanna@yahoo.com   
 

5. ประวัติการศึกษา 
ป|ท่ีจบ ระดับปริญญา สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 
2534 ปริญญาตรี 

(ทษ.บ.) 
พืชศาสตร8 ไม2ผล มหาวิทยาลัย 

แม3โจ2 
ไทย 

2539 ปริญญาโท  
(วท.ม.) 

เกษตรศาสตร8 พืชสวน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม3 

ไทย 

2553 ปริญญาเอก 
(Ph.D.) 

Horticulture Production 
Technology 

มหาวิทยาลัย
แห3งชาติจงซิง 

(NCHU) 

ไต2หวัน 

 
6.  สาขาวิชาท่ีชํานาญพิเศษ 

 6.1 การขยายพันธุ8พืช   
 6.2 การจัดการโรงเรือนอนุบาลกล2าไม2ผลเพ่ือการค2า   
 6.3 การผลิตไม2ผลกระถางเพ่ือการค2า 
 6.4 การวางแผนและออกแบบสวนไม2ผลและการจัดการสวนไม2ผลอย3างเป�นระบบ  
 6.5 Plant Micro Technique  
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7.  ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข6องกับการบริหารงานวิจัยท้ังในและต$างประเทศ 
7.1  งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล6ว: 
อัจฉรา ภาวศุท  พรประเสร็จ ธรรมอินธ8  ทูลโรย มะลิแก2ว และ ชินพันธ8  ธนารุจ  2549. 

ศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพกีวีฟรู2ทโดยการห3อผล (Study on Increasing 
Kiwifruit Yield and Quality by Bagging Methods).  ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง. 426-427.  

บรรจง ปานดี  อัจฉรา ภาวศุท  ชินพันธ8  ธนารุจ สุขสันต8  ฤทธิ์นอระการณ8 ชยา ไชยประสพ 
และ  วิรัตน8  ปราบทุกข8 2550. การเปรียบเทียบรูปแบบของค2างและระบบการจัดการ
ทรงต2นและก่ิงของเสาวรสรับประทานสด (Comparison of bar type and vine 
/cane training systems on table passion fruits). ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง. 406-407.   

Thanarut, C., Chen, C. C., and Yang, Y. S. (2010) Effects of Streptomycin, GA3 
and CPPU on Seedlessness and Berry Quality in 'Kyoho' and 'Honey Red' 
Grapes. Hort. NCHU. 

  Thanarut, C., C. C. Chen, and Y. S. Yang. (2010) Effects of Streptomycin, on 
Pollen Tube Growth and Seedless Berry Induction in ‘Kyoho’ Grapes.  

   J. Taiwan Soc. Hort. Sci. (อยู3ในระหว3างตีพิมพ8) 
 
 7.2  งานวิจัยท่ีกําลังทํา: 
  ป| 2554-2555 (หัวหน2าโครงการ) อิทธิพลของ GA3 และ CPPU ต3อคุณภาพ

ผลผลิตองุ3นพันธุ8 บิวต้ีซีดเลสส8 และพันธุ8เฟลมซีดเลสส8 
 ป| 2554-2556 (หัวหน2าโครงการ) ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิต

มะม3วง โดยการจัดทรงพุ3มเต้ียแบบรูปตัววาย และการจัดการก่ิง
ให2มีความสมํ่าเสมอท้ังต2น     

 ป| 2554-2556 (หัวหน2าโครงการ) ศึกษาการจัดก่ิงบนค2างเพ่ือให2ผลผลิตตลอด
ท้ังป|ของมะละกอพันธุ8 “ปากช3อง 1” และ “ฮอลแลนด8” 

 ป| 2554-2556 (ผู2ร3วมโครงการย3อย) การพัฒนาระบบการผลิตน2อยหน3าให2ได2
คุณภาพภายใต2สภาพแวดล2อมภาคเหนือ 

 ป| 2554-2556 (ผู2ร3วมโครงการ) การผลิตกีวีฟรุตบนพ้ืนท่ีต่ํากว3า 500 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยการเสียบตาดอกท่ีผ3านความหนาว 
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7.3 การนําเสนอบทความวิชาการนานาชาติ 
  ช่ือแรก 

     ป| พ.ศ. 2548 Guava Production in Thailand. Proceedings of a 
Symposium on Guava Industry and Development in 
Taiwan. At National Ping-tong Science and Technology, 
Ping-tong, Taiwan. 

    ป| พ.ศ. 2548 Wax-apple Production in Thailand. Proceedings of a 
Symposium on Wax-apple Industry and Development 
in Taiwan. At National Ping-tong Science and 
Technology, Ping-tong, Taiwan. 

    ป| พ.ศ. 2549 Papaya Production in Thailand. Proceedings of a 
Symposium on Papaya Industry and Development in 
Taiwan. At Kao-hsiung Agriculture Development Center, 
Taiwan.  

    ป| พ.ศ. 2549 Indian Jujube Production in Thailand. Proceedings of a 
Symposium on Indian Jujube Industry and 
Development in Taiwan. At Kao-hsiung Agriculture 
Development Center, Taiwan.  

    ป| พ.ศ. 2550 Lychee Production in Thailand. Proceedings of a 
Symposium on Lychee Industry and Development in 
Taiwan. At National Ping-tong Science and Technology, 
Ping-tong, Taiwan. 

        ป| พ.ศ. 2552 Utilization of Tropical Fruit Trees in Thailand. 
Symposium on Utilization of Fruit Trees and 
Development in Taiwan. At National Ping-tong Science 
and Technology, Ping-tong, Taiwan. 
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  7.4 บทความทางวิชาการ 
   ป| พ.ศ. 2543    รายงานไม2ผลนําเข2า. วารสารมูลนิธิโครงการหลวง 4(5): 13-15. 

  ป| พ.ศ. 2544  ประสบการณ8 10 วัน ในประเทศญ่ีปุ}นกับไม2ผลเขตก่ึงร2อนและไม2
ผลเขตหนาว. วารสารมูลนิธิโครงการหลวง 6(1): 13-16. 

  ป| พ.ศ. 2544 ผลจากการสัมมนาและดูงานไม2ผล (สาลี่ องุ3น และส2ม) ในญ่ีปุ}น. 
วารสารมูลนิธิโครงการหลวง 6(3): 14-18. 

  ป| พ.ศ. 2544  การผลิตสาลี่ในญ่ีปุ}น. วารสารมูลนิธิโครงการหลวง 6(4): 9-15. 
  ป| พ.ศ. 2544 การปฏิบัติและการจัดการกีวีฟรุตในประเทศนิวซีแลนด8. วารสาร

มูลนิธิโครงการหลวง 6 (7): 13-16. 
  ป| พ.ศ. 2553  พันธุ8องุ3นท่ีน3าสนใจในพ้ืนท่ีโครงการหลวง. วารสารโครงการหลวง. 

14 (2) 36-37.   
  Thanarut, C., K. Suthikul, and Y. S. Yang. (2005) Guava Production in Thailand. 

Proceedings of a Symposium on Guava Industry and Development in 
Taiwan. p. 9-21. 

 Thanarut, C., K. Suthikul, and Y. S. Yang. (2005) Wax-apple Production in 
Thailand. Proceedings of a Symposium on Wax-apple Industry and 
Development in Taiwan. p. 8-26. 

  Thanarut, C. and Y. S. Yang. (2006) Papaya Production in Thailand. Proceedings 
of a Symposium on Papaya Industry and Development in Taiwan. p. 
40-50. 

  Thanarut, C. and Y. S. Yang. (2006) Indian Jujube Production in Thailand. 
Proceedings of a Symposium on Indian Jujube Industry and 
Development in Taiwan. p. 9-15. 

  Thanarut, C., W. Suthon, and Y. S. Yang. (2007) Lychee Production in Thailand. 
Proceedings of a Symposium on Lychee Industry and Development in 
Taiwan. p13-34. บทความทางวิชาการ (ร3วม) 

    Suthon, W., Thanarut, C., and Y. S. Yang. (2009) Utilization of Tropical Fruit 
Trees in Thailand. Proceedings of a Symposium on Utilization of Fruit 
Trees and Development in Taiwan. (อยู3ในระหว3างการตีพิมพ8) 
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 7.5 รายการวิทยุ 
 ป| พ.ศ. 2547  การผลิตส2มในพ้ืนท่ีโครงการหลวง สถานีวิทยุกระจายเสียง 

อสมท. เชียงใหม3 
 ป| พ.ศ. 2554    การปลูกไม2ผลเขตหนาวในพ้ืนท่ีราบ  สถานีวิทยุกระจายเสียง 

อสมท. เชียงใหม3  
 

  7.6 เกียรติประวัติและรางวัลท่ีได6รับ 
 ป| พ.ศ. 2545-2546  ผู2อํานวยการโครงการวิจัยและพัฒนาส2มมูลนิธิโครงการหลวง  
 ป| พ.ศ. 2553- ปfจจุบัน คณะกรรมการงานพัฒนาและส3งเสริมไม2ผลขนาดเล็ก  
   มูลนิธิโครงการหลวง 
 ป| พ.ศ. 2553- ปfจจุบัน อาสาสมัครด2านการวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง 
 ป| พ.ศ. 2554-ปfจจุบัน คณะกรรมการโครงการป�ดทองหลังพระ   
   โครงการพระราชดําริ เมืองงาย จ.เชียงใหม3   
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เอกสารแนบ 5  
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เอกสารแนบ 6  

 



���.2 96

 
 



���.2 97

 
 
 
 



���.2 98

 
 
 
 



���.2 99

 
 
 



���.2 100

 
 
 
 



���.2 101

 
 
 
 
 
 



8 ¢â Õ ∫— ß §— ∫, √ – ‡ ∫’ ¬ ∫ √ – ¥— ∫ ∫— ≥ ±‘ µ »÷ ° … “  

(”‡π“) 

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â 
«à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ 

æ.». 2546

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

 ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√¡§«√·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â «à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ
»÷°…“ „Àâ¡’§«“¡‡À¡“–¡ ·≈–„Àâ°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ 
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 15(2) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â æ.». 2539 ·≈–¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡
¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 3/2546 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ 2546 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 3/2546 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ 2546 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 3/2546 ‡¡
®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È 
 ¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È ‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â «à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ 
æ.». 2546é 
 ¢âÕ 2 π—°»÷°…“∑’Ë‡¢â“»÷°…“°àÕπ¿“§°“√»÷°…“ª≈“¬ ªï°“√»÷°…“ 2546 §ß„™â¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â «à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ æ.». 2541 
 ¢âÕ 3 ¢âÕ∫— ß§—∫π’È „Àâ „™â∫— ß§—∫”À√—∫π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° ª√‘≠≠“‚∑ ·≈– 
ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ“¢“«‘™“µà“ßÊ „π¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â ·≈–„Àâ„™â∫—ß§—∫·°àπ—°»÷°…“∑’Ë‡¢â“»÷°…“µ—Èß·µàª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ“¢“«‘™“µà“ßÊ „π¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â ·≈–„Àâ„™â∫—ß§—∫·°àπ—°»÷°…“∑’Ë‡¢â“»÷°…“µ—Èß·µàª√–°“»π’¬∫—
¿“§°“√»÷°…“ª≈“¬ ªï°“√»÷°…“ 2546 ‡ªìπµâπ‰ª 
 ¢âÕ 4  ∫√√¥“¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ §”—Ëß À√◊Õª√–°“»Õ◊Ëπ„¥ „πà«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â·≈â«„π¢âÕ∫—ß§—∫π’È  ¢âÕ 4  ∫√√¥“¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ §”—Ëß À√◊Õª√–°“»Õ◊Ëπ„¥ „πà«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â·≈â«„π¢âÕ∫—ß§—∫π’È  ¢âÕ 4  ∫√√¥“¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ §”—Ëß À√◊Õª√–°“»Õ◊Ëπ„¥ „πà«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â·≈â«„π¢âÕ∫—ß§—∫π
À√◊Õ´÷Ëß¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π 
 ¢âÕ 5 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È 
  ç¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â 
  ç∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â 
  çÕ∏‘°“√∫¥’é À¡“¬§«“¡«à“ Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â 
  ç§≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ §≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â
  çπ—°»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ ·≈–
π—°»÷°…“√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â 
  ç§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ª√–®”µ—«π—°»÷°…“  
∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ 1 §π ·≈–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“Õ’°‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 §π ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë
„Àâ§”·π–π”∑—Ë«‰ª‡°’Ë¬«°—∫·ºπ°“√»÷°…“ °“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ „Àâ§”·π–π” §«∫§ÿ¡·≈–Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 
À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å À√◊Õªí≠À“æ‘‡»… ”À√—∫°“√§âπ§«â“Õ‘√– “√π‘æπ∏å À√◊ÕÀ≈—°Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ 
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
  ç§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√´÷Ëß·µàßµ—Èß‚¥¬Õ∏‘°“√∫¥’ 
‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ”À√—∫®”π«π «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß Õß§åª√–°Õ∫ Àπâ“∑’Ë ·≈– ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ”À√—∫®”π«π «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß Õß§åª√–°Õ∫ Àπâ“∑’Ë ·≈– ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ”À√—∫®”π«π «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß Õß§å
°“√‰¥â¡“´÷Ëß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
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  ç¥ÿ…Æ’π‘æπ∏åé À¡“¬§«“¡«à“ ‡Õ°“√∑’Ë‡√’¬∫‡√’¬ß®“°º≈«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ 
‡ªìπº≈‚¥¬»÷°…“Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ·≈–‡ªìπ√–∫∫„π‡™‘ß«‘∑¬“»“µ√å„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âÕß§å§«“¡√Ÿâ
„À¡à ¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ‚¥¬„Àâ∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√‡¢’¬π«‘∑¬“π‘æπ∏å¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡ 
  ç«‘∑¬“π‘æπ∏åé À¡“¬§«“¡«à“ ‡Õ°“√∑’Ë‡√’¬∫‡√’¬ß®“°º≈«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ 
‡ªìπº≈‚¥¬»÷°…“Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ·≈–‡ªìπ√–∫∫„π‡™‘ß«‘∑¬“»“µ√å„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ ¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß
§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ‚¥¬„Àâ∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√‡¢’¬π«‘∑¬“π‘æπ∏å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
  çªí≠À“æ‘‡»…é À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“§âπ§«â“¥â«¬µπ‡Õß¢Õßπ—°»÷°…“„πÀ—«¢âÕ∑’Ë‰¥â
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ¿“¬„µâ§”ª√÷°…“ ¥Ÿ·≈¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‚¥¬„Àâ∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡
§Ÿà¡◊Õ°“√‡¢’¬π«‘∑¬“π‘æπ∏å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡ 
 ¢âÕ 6 „Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬¡’Õ”π“® ·≈–Àπâ“∑’Ë ¥”‡π‘π°“√ §«∫§ÿ¡ ·≈–Õ”π«¬°“√  
„Àâ°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È 
 ¢âÕ 7 §ÿ≥¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“»÷°…“ 
  ºŸâ¡—§√‡¢â“»÷°…“®–µâÕß‰¡à‡§¬∂Ÿ°§—¥™◊ËÕÕÕ°®“°∂“∫—π°“√»÷°…“„¥Ê Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°
§«“¡ª√–æƒµ‘ ·≈–‡ªìπºŸâ¡’√à“ß°“¬·¢Áß·√ß ‰¡à‡ªìπ‚√§Õ—π‡ªìπÕÿª√√§µàÕ°“√»÷°…“ ·≈–¡’§ÿ≥¡∫—µ‘∑“ß 
°“√»÷°…“¥—ßπ’È 
  7.1 √–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°  
   7.1.1   ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“®“°∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë
∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß·≈â« ¥â«¬·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àµË”°«à“ 3.50 À√◊Õ 
   7.1.2 „π°√≥’‡ªìπºŸâ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ ¥â«¬·µâ¡√–¥—∫§–·ππ
‡©≈’Ë¬–¡µË”°«à“ 3.50 À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ®–µâÕß¡’§ÿ≥¡∫—µ‘µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ¿“§«‘™“ ·≈–
∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
                7.2  √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ 
   7.2.1 ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“®“°∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë
∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß·≈â« ¥â«¬·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àµË”°«à“ 2.50 À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ À√◊Õ 
   7.2.2 „π°√≥’‡ªìπºŸâ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ¥â«¬·µâ¡√–¥—∫§–·ππ
‡©≈’Ë¬–¡µË”°«à“ 2.50 À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ®–µâÕß¡’§ÿ≥¡∫—µ‘µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ¿“§«‘™“ ·≈–
∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
  7.3 √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ  7.3 √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ À√◊Õ  7.3 √–¥
‡∑’¬∫‡∑à“ ®“°∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“∑’Ë∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß·≈â« ·≈–¡’§ÿ≥¡∫—µ‘Õ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë∫—≥±‘µ
«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
 ¢âÕ 8 °“√√—∫‡¢â“»÷°…“ 
  ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–æ‘®“√≥“√—∫ºŸâ¡—§√‡¢â“‡ªìππ—°»÷°…“ ‚¥¬«‘∏’°“√§—¥‡≈◊Õ° À√◊Õ 
Õ∫§—¥‡≈◊Õ°µ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
 ¢âÕ 9   ª√–‡¿∑¢Õßπ—°»÷°…“ 
  9.1 π—°»÷°…“¿“§ª°µ‘ 
   9.1.1 π—°»÷°…““¡—≠ À¡“¬∂÷ß π—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“  
‚¥¬¡‘µâÕß∑¥≈Õß‡√’¬π 



10 ¢â Õ ∫— ß §— ∫, √ – ‡ ∫’ ¬ ∫ √ – ¥— ∫ ∫— ≥ ±‘ µ »÷ ° … “  

   9.1.2 π—°»÷°…“«‘“¡—≠ À¡“¬∂÷ß π—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ ‚¥¬„Àâ
∑¥≈Õß‡√’¬π „π¿“§°“√»÷°…“·√°µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ À√◊Õª√‘≠≠“‡Õ°·≈â«·µà°√≥’ 
‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘µ ·≈–‰¡à‡°‘π 9 Àπà«¬°‘µ µ“¡√“¬«‘™“∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ·≈–¿“§«‘™“
°”Àπ¥ ‚¥¬‰¥â·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àµË”°«à“ 3.00 ®÷ß®–‡ª≈’Ë¬π¿“æ‡ªìππ—°»÷°…““¡—≠‰¥â °”Àπ¥ ‚¥¬‰¥â·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àµË”°«à“ 3.00 ®÷ß®–‡ª≈’Ë¬π¿“æ‡ªìππ—°»÷°…““¡—≠‰¥â °”Àπ¥ ‚¥¬‰¥â·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àµË”°«à“ 3.00 ®÷ß®–‡ª≈’Ë¬π¿“æ‡ªìππ—°»
    „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“«‘“¡—≠¬—ß‰¡àÕ“®‡ª≈’Ë¬π¿“æµ“¡«√√§·√° π—°»÷°…“
“¡“√∂»÷°…“µàÕ‰ªÕ’°Àπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘µ–¡„π√“¬«‘™“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑À√◊Õ 
ª√‘≠≠“‡Õ°·≈â«·µà°√≥’ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘µ ·≈–‰¥â·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àµË”°«à“ 3.00  
®÷ß®–‡ª≈’Ë¬π¿“æ‡ªìππ—°»÷°…““¡—≠‰¥â „π°√≥’∑’Ë‰¡à“¡“√∂‡ª≈’Ë¬π¿“æ‡ªìππ—°»÷°…““¡—≠‰¥â  
„Àâæâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
  9.2 π—°»÷°…“¿“§¡∑∫À√◊Õ¿“§æ‘‡»… À¡“¬∂÷ß π—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“  9.2 π—°»÷°…“¿“§¡∑∫À√◊Õ¿“§æ‘‡»… À¡“¬∂÷ß π—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“  9.2 π—°»÷°…“¿“§¡∑∫À√◊Õ¿“§æ
»÷°…“„πÀ≈—°Ÿµ√“¢“«‘™“µà“ßÊ ‡À¡◊Õππ—°»÷°…“¿“§ª°µ‘ »÷°…“„π‡«≈“√“™°“√ À√◊ÕπÕ°‡«≈“√“™°“√
µ“¡§«“¡‡À¡“–¡ 
  9.3 π—°»÷°…“√à«¡»÷°…“ À¡“¬∂÷ß π—°»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π  
‡æ◊ËÕπ”Àπà«¬°‘µ‰ª§‘¥√«¡°—∫À≈—°Ÿµ√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ëµπ—ß°—¥‰¥â ‚¥¬µâÕß™”√–‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡ 
°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‚¥¬‰¡à¡’‘∑∏‘√—∫ª√‘≠≠“ À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑—Èßπ’È °“√»÷°…“µ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‚¥¬‰¡à¡’‘∑∏‘√—∫ª√‘≠≠“ À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑—Èßπ’È °“√»÷°…“µ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‚¥¬‰¡à¡’‘∑∏‘√—∫ª√‘≠≠“ À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑—È
„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√¿“§«‘™“/§≥– ·≈–∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 
 ¢âÕ 10 °“√√“¬ß“πµ—«‡ªìππ—°»÷°…“ 
  ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“„Àâ‡¢â“»÷°…“ ®–µâÕß‰ª√“¬ß“πµ—« ‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“
µ“¡«—π ‡«≈“ ·≈–∂“π∑’Ë ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡‘©–π—Èπ 
®–∂◊Õ«à“≈–‘∑∏‘ 
 ¢âÕ 11 À≈—°Ÿµ√°“√»÷°…“ 
  11.1 √–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° 
                   11.1.1 π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ·∫∫ 1 ‡ªìπ·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’ 
°“√∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ 
∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ°Á‰¥â ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘µ 
    π—°»÷°…“„π·ºπ°“√»÷°…“π’È ®–µâÕß”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ 
À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ µ“¡¢âÕ 7.1 ·≈–®–µâÕß∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘µ 
                   11.1.2 π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ·∫∫ 2 ‡ªìπ·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’ 
°“√∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√·≈–«‘™“™’æ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë
¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
    π—°»÷°…“„π·ºπ°“√»÷°…“π’È ®–µâÕß”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ 
À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ µ“¡¢âÕ 7.1 ·≈–®–µâÕß‡√’¬π√“¬«‘™“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß“¢“«‘™“  
‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘µ µ“¡√–∫∫∑«‘¿“§ ·≈â«∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏åÕ’°‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘µ 
  11.2 √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ 
   11.2.1 À≈—°Ÿµ√·ºπ ° ·∫∫ °(1) ‡ªìπ·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë∑”‡©æ“–«‘∑¬“π‘æπ∏å 
¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ°Á‰¥â ‚¥¬‰¡àπ—∫
Àπà«¬°‘µ 
     



11∫— ≥ ±‘ µ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬  ¡ À “ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬ · ¡à ‚ ®â 

    π—°»÷°…“„π·ºπ°“√»÷°…“π’È ®–µâÕß”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ 
À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ µ“¡¢âÕ 7.2 ·≈–®–µâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘µ 
   11.2.2 À≈—°Ÿµ√·ºπ ° ·∫∫ °(2) À≈—°Ÿµ√π’È¡’«—µ∂ÿª√–ß§å∑’Ë®–¡ÿàß√â“ß 
π—°«‘®—¬„Àâ¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß‡π◊ÈÕÀ“«‘™“ «‘∏’°“√ ·≈–∑—°…–„π°“√«‘®—¬ „π“¢“«‘™“‡©æ“–‚¥¬¡’Àπà«¬°‘µ 
°“√»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘µ ª√–°Õ∫¥â«¬ 
    11.2.2.1 √“¬«‘™“‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘µ ‚¥¬®–µâÕß‡ªìπ√“¬«‘™“„π
“¢“«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 Àπà«¬°‘µ ·≈–“¢“«‘™“√Õß (∂â“¡’) ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘µ ‚¥¬®”π«ππ’È 
®–‡ªìπ√“¬«‘™“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ √À—‰¡àµË”°«à“ 400 ‰¥â‰¡à‡°‘π 9 Àπà«¬°‘µ ®–‡ªìπ√“¬«‘™“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ √À—‰¡àµË”°«à“ 400 ‰¥â‰¡à‡°‘π 9 Àπà«¬°‘µ ®–‡ªìπ√“¬«‘™“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ √À—‰¡àµË”°«à“ 400 ‰¥â‰¡à‡°
    11.2.2.2 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘µ 
   11.2.3 À≈—°Ÿµ√·ºπ ¢ ∑”ªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å 
    À≈—°Ÿµ√π’È¡’«—µ∂ÿª√–ß§å∑’Ë®–¡ÿàß√â“ßπ—°«‘™“°“√™—ÈπŸß „Àâ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ„π
À≈“¬“¢“«‘™“ ·≈–“¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ¡“ª√–¬ÿ°µå„™â‰¥â ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘µ°“√»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘µ 
ª√–°Õ∫¥â«¬ 
    11.2.3.1 √“¬«‘™“‰¡àπâÕ¬°«à“ 30 Àπà«¬°‘µ ‚¥¬®–µâÕß‡ªìπ√“¬«‘™“„π
“¢“«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘µ ·≈–“¢“«‘™“√Õß (∂â“¡’) ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘µ ‚¥¬„π®”π«ππ’È 
®–‡ªìπ√“¬«‘™“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ √À—‰¡àµË”°«à“ 400 ‰¥â‰¡à‡°‘π 9 Àπà«¬°‘µ  
    11.2.3.2 ªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å‰¡àπâÕ¬°«à“ 
3 Àπà«¬°‘µ ·≈–‰¡à‡°‘π 6 Àπà«¬°‘µ 
  11.3 √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ 
   π—°»÷°…“®–µâÕß‡√’¬π√“¬«‘™“ ·≈–/À√◊Õ∑”«‘®—¬µ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
 ¢âÕ 12 √–¬–‡«≈“°“√»÷°…“ 
  π—°»÷°…“µâÕß»÷°…“„Àâ”‡√Á®µ“¡À≈—°Ÿµ√¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ π—∫µ—Èß·µà 
«—π¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“¥—ßπ’È 
  12.1 √–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° 
   °“√»÷°…“À≈—ßª√‘≠≠“‚∑‡æ◊ËÕ√—∫ª√‘≠≠“‡Õ° ®–µâÕß„™â‡«≈“»÷°…“‰¡à‡°‘π  
10 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘  
  12.2 √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ 
   °“√»÷°…“À≈—ßª√‘≠≠“µ√’‡æ◊ËÕ√—∫ª√‘≠≠“‚∑ ®–µâÕß„™â‡«≈“»÷°…“‰¡à‡°‘π  
8 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘  
  12.3 √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ  
   ®–µâÕß»÷°…“„Àâ”‡√Á®µ“¡À≈—°Ÿµ√ ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 
   °“√π—∫√–¬–‡«≈“∑’Ë®–µâÕß”‡√Á®°“√»÷°…“¿“¬„π°”Àπ¥ µ“¡¢âÕ 12.1 ·≈– 12.2 
„Àâ∂◊Õ‡Õ“«—π·≈–‡«≈“√“™°“√ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ¡’π“§¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‡¢â“»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∑’ËÀπ÷Ëß ·≈–«—π
·≈–‡«≈“√“™°“√ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‡¢â“»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∑’ËÕß 
 ¢âÕ 13 √–∫∫°“√»÷°…“ 
  13.1 °“√»÷°…“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬„™â√–∫∫∑«‘¿“§ ‚¥¬·∫àß‡«≈“»÷°…“„πªïÀπ÷ËßÊ ‡ªìπ  
2 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ´÷Ëß‡ªìπ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë∫—ß§—∫ §◊Õ ¿“§°“√»÷°…“∑’ËÀπ÷Ëß·≈–¿“§°“√»÷°…“∑’ËÕß  
¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘Àπ÷ËßÊ ®–¡’√–¬–‡«≈“»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 —ª¥“Àå ·≈–Õ“®‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ƒ¥Ÿ√âÕπ‰¥â 
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‚¥¬¡’√–¬–‡«≈“»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 —ª¥“Àå ·µà¡’™—Ë«‚¡ß°“√»÷°…“„π·µà≈–√“¬«‘™“‡∑à“°—∫¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ 
¿“§°“√»÷°…“ƒ¥Ÿ√âÕπ‡ªìπ¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¡à∫—ß§—∫ 
  13.2 ¡À“«‘∑¬“≈—¬„™â√–∫∫Àπà«¬°‘µ ‚¥¬®—¥‡π◊ÈÕÀ“«‘™“∑’ËÕπÕÕ°‡ªìπ√“¬«‘™“ ·≈–
°”Àπ¥ª√‘¡“≥§«“¡¡“°πâÕ¬¢Õß‡π◊ÈÕÀ“«‘™“ „π·µà≈–√“¬«‘™“‡ªìπÀπà«¬°‘µ °“√°”Àπ¥Àπà«¬°‘µ„Àâ‡∑’¬∫
®“°‡°≥±å°≈“ß ¥—ßπ’È 
   13.2.1 √“¬«‘™“„¥„™â∫√√¬“¬ 1 ™—Ë«‚¡ßµàÕ—ª¥“Àå µàÕ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ „Àâ¡’
ª√‘¡“≥ 1 Àπà«¬°‘µ 
   13.2.2 √“¬«‘™“„¥∑’Ë„™â‡«≈“„π°“√ªØ‘∫—µ‘∑¥≈ÕßÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡æ◊ËÕ‡√‘¡∑—°…– 
2-3 ™—Ë«‚¡ßµàÕ—ª¥“Àå µàÕ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ „Àâ¡’ª√‘¡“≥‡ªìπ 1 Àπà«¬°‘µ 
  13.3 ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢”À√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π∫“ß√“¬«‘™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ 
π—°»÷°…““¡“√∂»÷°…“√“¬«‘™“π—ÈπÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ °“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ëº‘¥‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß√“¬«‘™“„¥„Àâ∂◊Õ«à“
‡ªìπ‚¡¶–„π√“¬«‘™“π—Èπ 
  13.4 „Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬®—¥°“√»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¿“§«‘™“ §≥– ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 
À≈—°Ÿµ√ ∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß Õ”π«¬°“√»÷°…“„π“¢“«‘™“π—Èπ·°àπ—°»÷°…“ 
  13.5 √“¬«‘™“Àπ÷ËßÊ ¡’™◊ËÕ√“¬«‘™“ ·≈–√À—√“¬«‘™“°”°—∫‰«â √À—√“¬«‘™“ª√–°Õ∫¥â«¬ 
™◊ËÕ¬àÕ À√◊Õ‡≈¢√À—¢Õß“¢“«‘™“ ·≈–‡≈¢ª√–®”√“¬«‘™“ ´÷Ëß‡≈¢ª√–®”√“¬«‘™“ª√–°Õ∫¥â«¬‡≈¢ 3 À≈—°  
¡’§«“¡À¡“¬¥—ßπ’È 
   13.5.1 ‡≈¢µ—«·√° (À≈—°√âÕ¬) ç5é ç6é ç7é ·≈– ç8é ·¥ß∂÷ß √–¥—∫√“¬«‘™“„π
√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ ç5é ·≈– ç6é ‡ªìπ√–¥—∫√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·≈–
√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ à«π ç7é ·≈– ç8é ‡ªìπ√–¥—∫√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° 
   13.5.2 ‡≈¢µ—«°≈“ß (À≈—°‘∫) ·¥ß∂÷ß À¡«¥«‘™“   
   13.5.3 ‡≈¢µ—«ÿ¥∑â“¬ (À≈—°Àπà«¬) ·¥ß∂÷ß Õπÿ°√¡„πÀ¡«¥«‘™“ 
 ¢âÕ 14 °“√≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“ 
  ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–®—¥„Àâ¡’°“√≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“„π·µà≈–¿“§°“√»÷°…“·≈–„Àâπ—°»÷°…“
∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È 
  14.1 π—°»÷°…“®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π 
√“¬«‘™“∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ¿“§«‘™“/§≥– ·≈–∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ °“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ëº‘¥√“¬«‘™“∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ¿“§«‘™“/§≥– ·≈–∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ °“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ëº‘¥√“¬«‘™“∑’
‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß√“¬«‘™“„¥ „Àâ∂◊Õ«à“ °“√≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“π—Èπ‡ªìπ‚¡¶– 
  14.2 °“√≈ß∑–‡∫’¬πÀ≈—ß«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ¡’º≈¥—ßπ’È 
   14.2.1 π—°»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬πæâπ«—π°”Àπ¥®–µâÕß™”√–§à“ª√—∫≈ß∑–‡∫’¬π™â“ 
µ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
   14.2.2 π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“„Àâ·≈â«‡√Á® 
¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ π—∫·µà«—π‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ‚¥¬‰¡à·®âß„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑√“∫‡ªìπ 
≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√≈à«ßÀπâ“ ®–µâÕßÀ¡¥¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ‡«âπ·µà®–¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°
¡À“«‘∑¬“≈—¬‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ°√≥’æ‘‡»… ∑—Èßπ’È ‰¡àπ—∫¿“§°“√»÷°…“ƒ¥Ÿ√âÕπ 
   14.2.3 „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“¬—ß§â“ß‡©æ“–«‘™“ªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– 
À√◊Õ“√π‘æπ∏å „Àâ™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“‡©æ“–√“¬°“√∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬¿“§°“√»÷°…“¿“¬„π‡«≈“∑’Ë
¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥π—∫®“°«—π‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ¡‘©–π—Èπ®–æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
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   14.2.4 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‰¡àÕπÿ¡—µ‘„Àâπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥  
5 «—π π—∫®“°«—π‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ƒ¥Ÿ√âÕπ ‡«âπ·µà®–¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ
°√≥’æ‘‡»… 
  14.3 π—°»÷°…“®–≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“„¥ Ê ®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π
°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ À√◊Õ°√√¡°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–∏“π¡Õ∫À¡“¬ À√◊ÕºŸâ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë·∑π 
  14.4 π—°»÷°…“®–≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“µ“¡À≈—°Ÿµ√ √“¬«‘™“µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß 
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ¿“§«‘™“/§≥– ·≈–∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ √«¡·≈â«‰¥â‰¡à‡°‘π 15 Àπà«¬°‘µ  
„π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ·≈–‰¥â‰¡à‡°‘π 6 Àπà«¬°‘µ „π¿“§°“√»÷°…“ƒ¥Ÿ√âÕπ „π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ·≈–‰¥â‰¡à‡°‘π 6 Àπà«¬°‘µ „π¿“§°“√»÷°…“ƒ¥Ÿ√âÕπ „π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ·≈–‰¥â
  14.5 π—°»÷°…““¡“√∂≈ß∑–‡∫’¬π¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¥â¿“§°“√»÷°…“≈– 
µ—Èß·µà 1 Àπà«¬°‘µ¢÷Èπ‰ª ‚¥¬µâÕß≈ß∑–‡∫’¬πµ‘¥µàÕ°—π∑ÿ°¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ π—∫·µà≈ß∑–‡∫’¬π¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 
À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å§√—Èß·√° ®π°«à“®–àß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å·°à∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ¬°‡«âπ°√≥’≈“æ—° 
°“√»÷°…“ 
  14.6 π—°»÷°…“®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”√“¬«‘™“„¥Ê ∑’Ë‡§¬‰¥â√—∫√–¥—∫§–·ππ B À√◊Õ 
Ÿß°«à“¡‘‰¥â 
  14.7 „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ „Àâ„™â√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫
«à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ „πà«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π °“√∫Õ°‡æ‘Ë¡ ·≈–∫Õ°‡≈‘°√“¬«‘™“ 
°“√‡ª≈’Ë¬π√“¬«‘™“ °“√«—¥º≈·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ”À√—∫√“¬«‘™“π—ÈπÊ ‚¥¬
Õπÿ‚≈¡ 
  14.8 π—°»÷°…“Õ“®≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡√‘¡§«“¡√Ÿâ ‚¥¬‰¡àµâÕßª√–‡¡‘πº≈
„π√“¬«‘™“π—Èπ°Á‰¥â ∑—Èßπ’È ®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ·≈–Õ“®“√¬åºŸâÕπ ·≈–
®–µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ µ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
   °“√≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àª√–‡¡‘πº≈π’È „Àâ∫—π∑÷°Õ—°…√ V ‰«â„π√–‡∫’¬π∂“«√    °“√≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àª√–‡¡‘πº≈π’È „Àâ∫—π∑÷°Õ—°…√ V ‰«â„π√–‡∫’¬π∂“«√    °“√≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àª√–‡¡‘πº≈π’È „Àâ∫—π∑÷°Õ—°…√ V ‰«
∑—Èßπ’È π—°»÷°…“®–µâÕß‡¢â“øíß§”∫√√¬“¬ ·≈–¡’à«π√à«¡„π°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ „π™—Èπ‡√’¬π‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ 
√âÕ¬≈– 80 ¢Õß‡«≈“∑—ÈßÀ¡¥ ¡‘©–π—Èπ ®–∂◊Õ«à“°“√≈ß∑–‡∫’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ‡ªìπ‚¡¶– 
  14.9 „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“®–≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“∑’Ë‰¡à„™à¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å  
´÷ËßµâÕßª√–‡¡‘πº≈‡ªìπÕ—°…√ S, U À√◊Õ V π—°»÷°…“®–µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπÕ—°…√ S, U À√◊Õ 
V °àÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“π—ÈπÊ 
 ¢âÕ 15  °“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“  ¢âÕ 15  °“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“  ¢
  15.1 ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ ¿“§°“√»÷°…“≈– 1 §√—Èß 
  15.2 ¡À“«‘∑¬“≈—¬„™â√–∫∫°“√„Àâ§–·ππ (Grading System) ·≈–·µâ¡√–¥—∫§–·ππ 
(Grade Point) „π°“√ª√–‡¡‘πº≈ 
   „π√“¬«‘™“∑’Ë¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈‡ªìπ√–∫∫°“√„Àâ§–·ππ „Àâ·∫àß√–¥—∫§–·ππ‡ªìπ
Õ—°…√ ‚¥¬¡’·µâ¡√–¥—∫§–·ππ·∫àß‡ªìπ 8 √–¥—∫ ¥—ßπ’È 

Õ—°…√  º≈°“√»÷°…“  ·µâ¡√–¥—∫§–·ππ 
 A  ¥’‡¬’Ë¬¡ (Excellent) 4.0 
 B+  ¥’¡“° (Very Good) 3.5 
 B  ¥’ (Good)  3.0 
 C+  §àÕπ¢â“ß¥’ (Above Average) 2.5 
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Õ—°…√  º≈°“√»÷°…“  ·µâ¡√–¥—∫§–·ππ  
 C  ª“π°≈“ß (Average) 2.0 
 D+  §àÕπ¢â“ßÕàÕπ (Below Average) 1.5 
 D  ÕàÕπ (Poor)  1.0 
 F  µ° (Fall)  0 
  „π°√≥’∑’Ë ‡ªìπ√“¬«‘™“´÷Ëß‰¡à‰¥â°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—°Ÿµ√∑’Ë»÷°…“ „Àâ¡’«ß‡≈Á∫°”°—∫ 
µ—«Õ—°…√√–¥—∫§–·ππ‰«â¥â«¬·≈–‰¡àπ”º≈°“√»÷°…“¡“§”π«≥ 
  15.3 „π°√≥’∑’ËÀ≈—°Ÿµ√°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈„π√“¬«‘™“„¥ ‚¥¬‰¡à¡’·µâ¡√–¥—∫
§–·ππ„Àâ·¥ßº≈°“√»÷°…“„π√“¬«‘™“π—Èπ¥â«¬Õ—°…√ ¥—ßπ’È 

      Õ—°…√  º≈°“√»÷°…“
   S  º≈°“√»÷°…“‡ªìπ∑’ËæÕ„® (Satisfactory)  
     À√◊Õ·¥ß«à“π—°»÷°…“Õ∫ºà“π 
   U  º≈°“√»÷°…“‰¡à‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„® (Unsatisfactory) 
     À√◊Õ·¥ß«à“π—°»÷°…“Õ∫‰¡àºà“π 
  15.4 „π°√≥’∑’Ë√“¬«‘™“„¥¬—ß¡‘‰¥â∑”°“√ª√–‡¡‘πº≈À√◊Õ‰¡à¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈ °“√√“¬ß“π
º≈°“√»÷°…“√“¬«‘™“π—ÈπÕ“®·¥ß¥â«¬Õ—°…√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È 

      Õ—°…√  º≈°“√»÷°…“ 
   I  ‰¡à¡∫Ÿ√≥å (Incomplete) 
   V  ≈ß∑–‡∫’¬π„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡øíß‚¥¬‰¡à¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈ 
          ·≈–¡’‡«≈“‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 (Visitor) 
   Op  ªí≠À“æ‘‡»… (°“√§âπ§«â“Õ‘√–) Õ¬Ÿà„π√–À«à“ß 
          ¥”‡π‘π°“√»÷°…“ ‰¥âº≈‡ªìπ∑’ËæÕ„® ·µà¬—ß‰¡à·≈â«‡√Á® 
          ¡∫Ÿ√≥å (On Progress) 
   W  ∂Õπ√“¬«‘™“„π°”Àπ¥‡«≈“ (Withdrawn) 

  15.5 °“√„Àâ I „π√“¬«‘™“„¥®–∑”‰¥â„π°√≥’µàÕ‰ªπ’È 
   15.5.1 ¡’Àπ—ß◊Õ√—∫√Õß®“°Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“∑—Ë«‰ª À√◊Õª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∑’Ë
ª√÷°…“ À√◊Õ°√√¡°“√∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’∑’Ëπ—°»÷°…“
—ß°—¥ ·¥ß«à“π—°»÷°…“ªÉ«¬√–À«à“ß°“√Õ∫√“¬«‘™“π—Èπ ‚¥¬¡’„∫√—∫√Õß·æ∑¬åÀ√◊Õ¢“¥Õ∫¥â«¬‡Àµÿÿ¥«‘—¬
∫“ßª√–°“√ 
   15.5.2 π—°»÷°…“∑”ß“π ·≈–»÷°…“à«πÀπ÷Ëß¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ ¬—ß‰¡à§√∫∂â«π ·≈–
Õ“®“√¬åºŸâÕπ‡ÀÁπ«à“¬—ß‰¡à¡§«√ª√–‡¡‘πº≈¢—Èπÿ¥∑â“¬ 
  15.6 ∂â“π—°»÷°…“‰¥âÕ—°…√ I „π√“¬«‘™“„¥ „ÀâÕ“®“√¬åºŸâÕπ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈‡æ◊ËÕ  15.6 ∂â“π—°»÷°…“‰¥âÕ—°…√ I „π√“¬«‘™“„¥ „ÀâÕ“®“√¬åºŸâÕπ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈‡æ◊ËÕ  15.6 ∂â“π—°»÷°…“‰¥âÕ—°…√ I „π√“¬«‘™“„¥ „ÀâÕ“®“√¬
‡ª≈’Ë¬πÕ—°…√ I „Àâ‡ªìπ√–¥—∫§–·ππ¿“¬„π 60 «—π π—∫·µà«—π‡ªî¥¿“§‡√’¬π¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∂—¥‰ª À“°
æâπ°”Àπ¥¥—ß°≈à“« ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–¥”‡π‘π°“√‡ª≈’Ë¬πÕ—°…√ I ‡ªìπÕ—°…√ F ∑—π∑’ ”À√—∫Õ—°…√ I ‡¡◊ËÕ‡ªìπ
‡ªìπ√–¥—∫§–·ππ„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª·≈â« ®–π”‰ª§”π«≥·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬„π¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â



15∫— ≥ ±‘ µ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬  ¡ À “ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬ · ¡à ‚ ®â 

√—∫Õ—°…√ I ¥â«¬ 
   °√≥’∑’Ë‰¡à“¡“√∂‡ª≈’Ë¬πÕ—°…√ I ¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â „ÀâÕ“®“√¬åºŸâÕπ∫—π∑÷°
·¥ß‡Àµÿº≈ æ√âÕ¡À≈—°∞“π∑’Ë®”‡ªìπ‡πÕ¢Õ‡≈◊ËÕπ°“√ª√–‡¡‘πº≈‡ª≈’Ë¬πÕ—°…√ I ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ—ß°—¥ ‡æ◊ËÕ‡πÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘µàÕ¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡≈”¥—∫ 
   ∑—Èßπ’È „Àâ¢Õ‡≈◊ËÕπ°“√ª√–‡¡‘πº≈‰ªÕ’° ‰¥â‰¡à‡°‘π 30 «—π À“°æâπ¢âÕ°”Àπ¥π’È  
„Àâ∂◊Õ«à“‰¥âÕ—°…√ F „π√“¬«‘™“π—Èπ ∂â“π—°»÷°…“‡ÀÁπ«à“ ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ªìπ∏√√¡ ‡π◊ËÕß®“°¢âÕº‘¥æ≈“¥¡‘‰¥â 
‡°‘¥®“°µ—«π—°»÷°…“‡Õß „Àâ¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“µàÕ‰ª 
                15.7 √“¬«‘™“∫—ß§—∫¢Õß·µà≈–“¢“«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° π—°»÷°…“®–µâÕß‰¥â√–¥—∫
§–·ππ‰¡àµË”°«à“ B À“°‰¥âµË”°«à“π’È ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ´È”Õ’° ®π°√–∑—Ëß‰¥â√–¥—∫§–·ππ 
‰¡àµË”°«à“ B ·≈–π—°»÷°…“∑’Ë»÷°…“√“¬«‘™“√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°µ“¡À≈—°Ÿµ√·≈–·ºπ°“√»÷°…“ ∂â“‰¥â√—∫Õ—°…√
∑’Ë¡’·µâ¡√–¥—∫§–·ππµË”°«à“Õ—°…√ B ∂◊Õ«à“µË”°«à“¡“µ√∞“π·≈–‰¡àºà“π 
   ”À√—∫√“¬«‘™“∫—ß§—∫¢Õß·µà≈–“¢“«‘™“„π√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ·≈–
√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ π—°»÷°…“®–µâÕß‰¥â√—∫§–·ππ‰¡àµË”°«à“ C À“°‰¥âµË”°«à“π’È ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ
´È”Õ’° ®π°√–∑—Ëß‰¥â√—∫§–·ππ‰¡àµË”°«à“ C ‚¥¬π—°»÷°…“∑’Ë»÷°…“√“¬«‘™“√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–
√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑µ“¡À≈—°Ÿµ√·≈–·ºπ°“√»÷°…“ ∂â“‰¥â√—∫Õ—°…√∑’Ë¡’·µâ¡√–¥—∫§–·ππµË”°«à“Õ—°…√ C ∂◊Õ«à“
µË”°«à“¡“µ√∞“π·≈–‰¡àºà“π à«ππ—°»÷°…“∑’Ë»÷°…“√“¬«‘™“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ∂â“‰¥â√—∫Õ—°…√∑’Ë¡’·µâ¡√–¥—∫
§–·ππµË”°«à“Õ—°…√ D  ∂◊Õ«à“µË”°«à“¡“µ√∞“π·≈–‰¡àºà“π 
   √“¬«‘™“∫—ß§—∫¥—ß°≈à“« À“°√–∫ÿ°“√ª√–‡¡‘πº≈‡ªìπÕ—°…√ S  À√◊Õ U π—°»÷°…“®–
µâÕß‰¥âÕ—°…√ S ¡‘©–π—Èπ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ´È”Õ’° ®π°√–∑—Ëß‰¥âÕ—°…√ S µâÕß‰¥âÕ—°…√ S ¡‘©–π—Èπ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ´È”Õ’° ®π°√–∑—Ëß‰¥âÕ—°…√ S µâÕß‰¥âÕ—°…√ S ¡‘©–π—Èπ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ´È”Õ’° ®π°√–∑—Ëß‰¥âÕ—
  15.8 °“√§”π«≥·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬”À√—∫¿“§°“√»÷°…“ ·≈–·µâ¡√–¥—∫§–·ππ
‡©≈’Ë¬–¡„Àâ§”π«≥∑ÿ°√“¬«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–„Àâ„™âπÈ”Àπ—°¢ÕßÀπà«¬°‘µ¥â«¬ ¬°‡«âπ√“¬«‘™“∑’Ë¡’«ß‡≈Á∫
°”°—∫µ—«Õ—°…√√–¥—∫§–·ππµ“¡¢âÕ 15.2 «√√§ÿ¥∑â“¬ ·≈–√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â√—∫Õ—°…√ S, U, I, V, Op À√◊Õ W 
   „π°“√§”π«≥·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡ „Àâπ”º≈§Ÿ≥¢Õß®”π«πÀπà«¬°‘µ°—∫
·µâ¡√–¥—∫§–·ππ¢Õß∑ÿ°Ê √“¬«‘™“¡“√«¡°—π ·≈â«À“√¥â«¬º≈∫«°¢ÕßÀπà«¬°‘µ¢Õß√“¬«‘™“∑—ÈßÀ¡¥  ·µâ¡√–¥—∫§–·ππ¢Õß∑ÿ°Ê √“¬«‘™“¡“√«¡°—π ·≈â«À“√¥â«¬º≈∫«°¢ÕßÀπà«¬°‘µ¢Õß√“¬«‘™“∑—ÈßÀ¡¥  ·µâ¡√–¥—∫§–·ππ¢Õß∑ÿ°Ê √“¬«‘™“¡“√«¡°—π ·≈
‚¥¬°“√À“√π’È„Àâ¡’‡≈¢∑»π‘¬¡Õßµ”·Àπàß ‚¥¬‰¡à¡’°“√ªí¥‡»… 
                15.9 ∑ÿ°√“¬«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π®–µâÕß∫—π∑÷°º≈‰«â„π√–‡∫’¬π∂“«√ ¬°‡«âπ 
   15.9.1 √“¬«‘™“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ¡’°“√∂Õπ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 
                   15.9.2 ¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å ·≈–«‘∑¬“π‘æπ∏å ®–∫—π∑÷°º≈°“√»÷°…“„π√–‡∫’¬π∂“«√ µàÕ
‡¡◊ËÕÕ∫ºà“π·≈–àß√Ÿª‡≈à¡©∫—∫¡∫Ÿ√≥å ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‚¥¬®–∫—π∑÷°Õ—°…√ S „π°√≥’Õ∫ºà“π  
·≈–®–∫—π∑÷°Õ—°…√ U „π°√≥’Õ∫‰¡àºà“π 2 §√—Èß ·≈–„Àâæâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
    °“√ª√–‡¡‘πº≈¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å·≈–«‘∑¬“π‘æπ∏å „Àâ„™âÕ—°…√ S À√◊Õ U ·≈–„π
√–À«à“ß∑’Ë¥”‡π‘π°“√»÷°…“ ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“Õ“®„ÀâÕ—°…√ S À√◊Õ U „πÀπà«¬°‘µ„¥°Á‰¥â „π°√≥’„Àâ 
U ∂◊Õ«à“‰¡àºà“π µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π´È”„πÀπà«¬°‘µπ—ÈπÊ 
 ¢âÕ 16 §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“„π√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬
°”Àπ¥ 
 ¢âÕ 17 ¿“¬„π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë“¡∑’Ëπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π À√◊Õµ“¡∑’Ë¿“§«‘™“/§≥– 
°”Àπ¥ ·µà‰¡à‡°‘π«—πÿ¥∑â“¬¢Õß°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë“¡ „Àâπ—°»÷°…“‚¥¬ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢Õß¿“§«‘™“/§≥– ‡πÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—ÈßÕ“®“√¬åª√–®”∫—≥±‘µ»÷°…“  ®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 §π  



16 ¢â Õ ∫— ß §— ∫, √ – ‡ ∫’ ¬ ∫ √ – ¥— ∫ ∫— ≥ ±‘ µ »÷ ° … “  

‡ªìπ§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ª√–®”µ—«π—°»÷°…“ ·≈–àß·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° 
§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ¡‘©–π—Èπ ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–—Ëß„Àâ 
æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“∂—¥‰ª 
  „π√–À«à“ß∑’Ë∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ µ“¡«√√§·√°„Àâπ—°»÷°…“¥”‡π‘π°“√‡πÕ¢Õ·µàßµ—Èß
§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“„Àâ·≈â«‡√Á®¿“¬„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ ¡‘©–π—Èπ®–æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
  „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“¬—ß‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ „Àâª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—°Ÿµ√ À√◊Õ°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√§π„¥§πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√¡Õ∫À¡“¬  
∑”Àπâ“∑’ËÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“∑—Ë«‰ª ®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ À“°‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√
∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ „Àâ¿“§«‘™“/§≥– ·µàßµ—ÈßÕ“®“√¬å„π¿“§«‘™“/§≥–§π„¥§πÀπ÷Ëß∑”Àπâ“∑’ËÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“
∑—Ë«‰ª 
 ¢âÕ 18 °“√Õ∫¿“…“µà“ßª√–‡∑» 
  18.1 π—°»÷°…“µâÕßÕ∫ºà“π°“√Õ∫‡∑’¬∫§«“¡√Ÿâ¿“…“µà“ßª√–‡∑» µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß
∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 
  18.2 ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬Õ“®æ‘®“√≥“„∫√—∫√Õß§«“¡√Ÿâ¿“…“µà“ßª√–‡∑»¢Õßπ—°»÷°…“®“°  18.2 ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬Õ“®æ‘®“√≥“„∫√—∫√Õß§«“¡√Ÿâ¿“…“µà“ßª√–‡∑»¢Õßπ—°»÷°…“®“°  18.2 ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈
°“√Õ∫¢Õß∂“∫—π∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß¡“µ√∞“π«à“ ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ¿“…“µà“ßª√–‡∑» µ“¡ª√–°“»¢Õß
∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬   
  18.3 π—°»÷°…“µà“ß™“µ‘µâÕßÕ∫ºà“π°“√Õ∫¿“…“Õ◊Ëπ∑’Ë ‰¡à „™à¿“…“¢Õßµπ  
µ“¡ª√–°“»¢Õß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 
  18.4 ¿“¬„π’Ë¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π”À√—∫π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ ·≈–À°
¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π”À√—∫π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° π—∫·µà¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ—°»÷°…“ ‚¥¬π—∫
√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ π—°»÷°…“µâÕßÕ∫ºà“π°“√Õ∫¿“…“ 
µà“ßª√–‡∑»µ“¡ª√–°“»¢Õß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ¡‘©–π—Èπ ®–æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
 ¢âÕ 19 °“√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘ ”À√—∫π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° 
  °“√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘ (Qualifying Examination) ‡ªìπ°“√Õ∫‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π 
§«“¡æ√âÕ¡ ·≈–§«“¡“¡“√∂¢Õßπ—°»÷°…“«à“ ¡’æ◊Èπ§«“¡√Ÿâ‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–»÷°…“ ·≈–∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å‰¥â §«“¡æ√âÕ¡ ·≈–§«“¡“¡“√∂¢Õßπ—°»÷°…“«à“ ¡’æ◊Èπ§«“¡√Ÿâ‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–»÷°…“ ·≈–∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å‰¥â §«“¡æ√âÕ¡ ·≈–§«“¡“¡“√∂¢Õßπ—°»÷°…“«à“ ¡’æ◊Èπ§«“¡√Ÿâ‡æ’¬ßæÕ∑
  19.1 „Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—ÈßÕ“®“√¬åª√–®”∫—≥±‘µ»÷°…“µ“¡¢âÕ‡πÕ·π–¢Õß 
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’∑’Ë“¢“«‘™“π—Èπ—ß°—¥ ®”π«πÕ¬à“ßπâÕ¬ 4 §π ‡ªìπ
§≥–°√√¡°“√«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘ ‚¥¬¡’ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“‡ªìπª√–∏“π ·≈–„π®”π«ππ—Èπ„Àâ¡’
°√√¡°“√ 1 §π ¡“®“°“¢“«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â»÷°…“Õ¬Ÿà ·µà‰¡à„™à°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·≈–
§«∫§ÿ¡°“√Õ∫„Àâ‰¥â¡“µ√∞“π 
  19.2 π—°»÷°…“∑’ËÕ∫ºà“π°√–∫«π«‘™“§√∫‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√
°”Àπ¥„πà«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘·≈â« ¡’‘∑∏‘¡—§√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘‰¥â ·µà∑—Èßπ’È®–µâÕß‡√’¬π
√“¬«‘™“µ“¡À≈—°Ÿµ√ª√‘≠≠“‡Õ°„π“¢“«‘™“π—Èπ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ·≈–„π 
¿“§°“√»÷°…“∑’Ë¡—§√Õ∫ ®–µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πÕ¬Ÿà¥â«¬ 
  19.3 π—°»÷°…“∑’Ëª√–ß§å®–Õ∫ ®–µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕßºà“πª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ À√◊Õ
°√√¡°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬ ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ ¿“¬„π°”Àπ¥µ“¡
ª√–°“»¢Õß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 



17∫— ≥ ±‘ µ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬  ¡ À “ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬ · ¡à ‚ ®â 

  19.4 π—°»÷°…“∑’ËÕ∫‰¡àºà“π ¡’‘∑∏‘Õ∫·°âµ—«‰¥â 1 §√—Èß °“√Õ∫·°âµ—«µâÕßÕ∫„Àâ 
‡√Á®‘Èπ¿“¬„πÕß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∂—¥‰ª π—∫µ—Èß·µà°“√Õ∫§√—Èß·√° À“°Õ∫·°âµ—«·≈â«‰¡àºà“π®–æâπ
¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ·≈–Àπà«¬°‘µ∑’Ë‰¥â–¡‰«â∑—ÈßÀ¡¥®–π”¡“„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√»÷°…“√–¥—∫
ª√‘≠≠“‡Õ°„π¡À“«‘∑¬“≈—¬µàÕ‰ªÕ’°‰¡à‰¥â 
  19.5 °“√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘®–µâÕßÕ∫„Àâºà“π¿“¬„πÀâ“¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ π—∫µ—Èß·µà
¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ëπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“  
¡‘©–π—Èπ ®–æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
  19.6 „Àâª√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘√“¬ß“πº≈°“√Õ∫‚¥¬ºà“π§≥∫¥’/
À—«Àπâ“¿“§«‘™“µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π 2 —ª¥“Àå À≈—ß®“°«—πÕ∫‡√Á® ¡‘©–π—Èπ „Àâ∂◊Õ«à“π—°»÷°…“ 
Õ∫‰¡àºà“π„π°“√Õ∫§√—Èßπ—Èπ 
 ¢âÕ 20 °“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ (Comprehensive Examination) ‡ªìπ°“√Õ∫‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π
«à“ ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“‰¥â»÷°…“§√∫µ“¡À≈—°Ÿµ√·≈â« ¡’§«“¡√Õ∫√ŸâπÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ
«‘∑¬“π‘æπ∏å À√◊Õªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å ‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„® 
                20.1 π—°»÷°…“∑’Ëª√–ß§å®–Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ ®–µâÕßÕ∫ºà“π√“¬«‘™“„πÀ≈—°Ÿµ√
µ“¡·ºπ°“√»÷°…“¡“·≈â« ¥—ßπ’È µ“¡·ºπ°“√»÷°…“¡“·≈â« ¥—ßπ’È µ“¡·ºπ°“√»÷°…“¡“·≈â
   20.1.1 π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ·∫∫ 1 „ÀâÕ¬Ÿà „π‡ß◊Ë Õπ‰¢·≈–¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß 
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°ª√–®”“¢“«‘™“ ∑—Èßπ’È µâÕßÕ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ 
‰¡à‡°‘πÀ°¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫
Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ®–æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ∑—Èßπ’È ®–µâÕß
Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ°àÕπ°“√Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 
   20.1.2 π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ·∫∫ 2 ®–µâÕß 
    (1) ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π∑ÿ°√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°µ“¡À≈—°Ÿµ√·≈–
·ºπ°“√»÷°…“ ‚¥¬‰¡àπ—∫√«¡Àπà«¬°‘µ¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 
    (2)  ¡’·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡¢Õß√“¬«‘™“∑’Ëºà“π¡“ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3.00
    (3) ‰¥â√–¥—∫§–·ππ¢Õß·µà≈–√“¬«‘™“„π«‘™“∫—ß§—∫‰¡àµË”°«à“ B  
    (4) Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ ‰¡à‡°‘πÀ°¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘  
∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ 
≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ®–æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
    (5) Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ°àÕπ°“√Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 
   20.1.3 π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ À≈—°Ÿµ√·ºπ ° ·∫∫ °(1) „ÀâÕ¬Ÿà„π‡ß◊ËÕπ‰¢·≈– 
¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ª√–®”“¢“«‘™“ ∑—Èßπ’È µâÕßÕ∫ºà“π°“√Õ∫¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ª√–®”“¢“«‘™“ ∑—Èßπ’È µâÕßÕ∫ºà“π°“√Õ∫¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√√–¥
ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‰¡à‡°‘πÀ°¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡ 
¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ®–æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìπ 
π—°»÷°…“ ∑—Èßπ’È ®–µâÕßÕ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ°àÕπ°“√Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å 
   20.1.4 π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ À≈—°Ÿµ√·ºπ ° ·∫∫ °(2) ®–µâÕß 
    °. Õ∫ºà“π√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ µ“¡À≈—°Ÿµ√·≈–·ºπ°“√»÷°…“
¡“·≈â« ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘µ ‚¥¬‰¡àπ—∫√«¡Àπà«¬°‘µ«‘∑¬“π‘æπ∏å 
    ¢. ¡’·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 3.00 



18 ¢â Õ ∫— ß §— ∫, √ – ‡ ∫’ ¬ ∫ √ – ¥— ∫ ∫— ≥ ±‘ µ »÷ ° … “  

    §. Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‰¡à‡°‘πÀ°¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘  
∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“  
¡‘©–π—Èπ®–æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
    ß. Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ°àÕπ°“√Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å 
   20.1.5 π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ À≈—°Ÿµ√·ºπ ¢ ®–µâÕß 
    °. Õ∫ºà“π√“¬«‘™“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ µ“¡À≈—°Ÿµ√·≈–·ºπ°“√»÷°…“
¡“·≈â« ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘µ ‚¥¬‰¡àπ—∫√«¡Àπà«¬°‘µªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å 
    ¢. ¡’·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 3.00 
                        §. Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‰¡à‡°‘πÀ°¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘  
∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“  
¡‘©–π—Èπ ®–æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
  20.2 „Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕ∫µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ∑—Èßπ’È °àÕπ°”Àπ¥«—πÕ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 30 «—π π—∫·µà«—π∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬
ª√–∑—∫µ√“√—∫§”√âÕß 
   °√≥’°“√¢Õ¬°‡≈‘°°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ π—°»÷°…“µâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß·®âß„Àâ∫—≥±‘µ
«‘∑¬“≈—¬∑√“∫°àÕπ«—πÕ∫‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—π ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‰¡à§◊π‡ß‘π§à“¡—§√Õ∫ 
  20.3 ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‰¥â¡“µ√∞“π ∫—≥±‘µ
«‘∑¬“≈—¬®–·µàßµ—Èßª√–∏“π§≥–°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—°Ÿµ√ª√–®”“¢“«‘™“π—ÈπÊ ‡πÕ ®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 §π ®“°Õ“®“√¬åª√–®”∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ À√◊Õ§≥–
°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬”À√—∫°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ¢Õßπ—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ 
·≈–®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 4 §π”À√—∫°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ¢Õßπ—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’
ªØ‘∫—µ‘∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ª√–®”“¢“«‘™“ ·≈–∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
                20.4 ‡°≥±å°“√Õ∫ºà“πª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ „Àâ∂◊Õ‡°≥±å¥—ßπ’È  
   π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ·µà≈–√“¬«‘™“ µâÕß‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– 60 ·≈–§–·ππ√«¡ 
 µâÕß‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– 70 
                   ”À√—∫π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ ·µà≈–√“¬«‘™“µâÕß‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– 50 ·≈– 
§–·ππ√«¡ µâÕß‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– 60 
                20.5 °“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√ŸâÕ“®‡ªìπ°“√Õ∫¢âÕ‡¢’¬π ·≈–/À√◊Õ°“√Õ∫ª“°‡ª≈à“ 
∑—Èßπ’È °“√Õ∫·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√Õ∫·µà≈–§√—Èß µâÕß‡√Á®‘Èπ¿“¬„π 60 «—π π—∫·µà«—πÕ∫«—π·√°  
¡‘©–π—Èπ®–∂◊Õ«à“π—°»÷°…“Õ∫‰¡àºà“π„π§√—Èßπ—Èπ 
   °“√√“¬ß“πº≈Õ∫ „Àâª√–∏“π°√√¡°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ √“¬ß“π 
º≈°“√Õ∫ºà“πÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’∑’Ëπ—°»÷°…“π—Èπ—ß°—¥µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 
  20.6 π—°»÷°…“∑’ËÕ∫‰¡àºà“π¡’‘∑∏‘Õ∫·°âµ—«‰¥â 1 §√—Èß ¿“¬„π‡«≈“ 120 «—π 
À≈—ß®“°«—πÕ∫§√—Èß·√° ∑—Èßπ’È µâÕß‰¡à‡°‘πÀ°¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬ππ—∫·µà¿“§°“√»÷°…“∑’Ë
√“¬ß“πµ—«‡¢â“»÷°…“ À“°Õ∫·°âµ—«·≈â«‰¡àºà“π ®–æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 



19∫— ≥ ±‘ µ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬  ¡ À “ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬ · ¡à ‚ ®â 

 ¢âÕ 21 °“√∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å π—°»÷°…“Õ“®‡√’¬∫‡√’¬ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ 
«‘∑¬“π‘æπ∏å‡ªìπ¿“…“‰∑¬ À√◊Õ¿“…“µà“ßª√–‡∑»°Á‰¥â ∑—Èßπ’È Õ¬Ÿà„π¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß §≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ·≈–
¢âÕ°”Àπ¥¢ÕßÀ≈—°Ÿµ√ ·µàµâÕß¡’∫∑§—¥¬àÕ‡ªìπ¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… À√◊ÕÕ“®®–¡’¿“…“ 
µà“ßª√–‡∑»Õ◊ËπÕ’°°Á‰¥â  
       21.1 °“√‡πÕ‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å 
   21.1.1 √–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° ‡¡◊ËÕºà“π°“√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘ ºà“π‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß 
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ·≈–¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“·≈â« π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘
‡πÕ‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å ‡æ◊ËÕ‡πÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬Õπÿ¡—µ‘ ·≈–‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å¢Õßπ—°»÷°…“®–µâÕß‰¥â
√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°àÕπ«—πÕ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å‰¡àπâÕ¬°«à“ 180 «—π 
    ‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏åµâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ 
·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√°”Àπ¥ ·≈â«π”àß‚§√ß√à“ß 
©∫—∫¡∫Ÿ√≥å„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‰¡àÀ≈—ß«—πÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë 5 π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë 
≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ
®–æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
    °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°
§≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬·≈â« „Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæ√âÕ¡™’È·®ß‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ
µàÕ§≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/
§≥∫¥’ 
    À“°‡ªìπ°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡√◊ËÕßÀ√◊Õ“√–”§—≠¢Õß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å  
π—°»÷°…“µâÕßªØ‘∫—µ‘‡¡◊Õπ°“√‡πÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å„À¡à °√≥’π’È°“√π—∫‡«≈“§√∫°”Àπ¥  
180 «—π‡ªìπµâπ‰ª µâÕßπ—∫«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å©∫—∫À≈—ßÿ¥ 
    π—°»÷°…“µâÕßàß√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏åµàÕ∫—≥±‘µ
«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬ºà“πª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ À√◊Õ°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√¡Õ∫
À¡“¬ ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
   21.1.2 √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“‰¥âÕ∫ºà“π√“¬«‘™“¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 
Àπà«¬°‘µ π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘‡πÕ‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏åµ“¡·∫∫∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ‡πÕ∫—≥±‘µÀπà«¬°‘µ π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘‡πÕ‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏åµ“¡·∫∫∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ‡πÕ∫—≥±‘µÀπà«¬°‘µ π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘‡πÕ‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏åµ“¡·∫∫∑’Ë∫
«‘∑¬“≈—¬Õπÿ¡—µ‘ ·≈–‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏å¢Õßπ—°»÷°…“®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘°àÕπ«—πÕ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å‰¡àπâÕ¬°«à“ 
90 «—π 
    ‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏åµâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ 
·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√°”Àπ¥ ·≈â«π”àß‚§√ß√à“ß 
©∫—∫¡∫Ÿ√≥å„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‰¡àÀ≈—ß«—πÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë 3 π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë≈ß©∫—∫¡∫Ÿ√≥å„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‰¡àÀ≈—ß«—πÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë 3 π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë≈ß©∫—∫¡∫Ÿ√≥å„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‰¡àÀ≈—ß«—πÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë 3 π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’
∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ®–
æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
    °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°
§≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬·≈â« „Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæ√âÕ¡™’È·®ß‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ 
µàÕ§≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“«‘∑¬“π‘æπ∏å ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/
§≥∫¥’



20 ¢â Õ ∫— ß §— ∫, √ – ‡ ∫’ ¬ ∫ √ – ¥— ∫ ∫— ≥ ±‘ µ »÷ ° … “  

    À“°‡ªìπ°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡√◊ËÕßÀ√◊Õ“√–”§—≠¢Õß«‘∑¬“π‘æπ∏å  
π—°»÷°…“µâÕßªØ‘∫—µ‘‡¡◊Õπ°“√‡πÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏å„À¡à °√≥’π’È°“√π—∫‡«≈“§√∫°”Àπ¥  
90 «—π‡ªìπµâπ‰ª µâÕßπ—∫®“°«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏å©∫—∫À≈—ßÿ¥ 
    π—°»÷°…“µâÕßàß√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏åµàÕ∫—≥±‘µ
«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ À√◊Õ°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß∑’Ë
ª√–∏“π°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬ ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
  21.2 «—πÕ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å§√—Èßÿ¥∑â“¬µâÕßÕ∫°àÕπ«—π§√∫°”Àπ¥√–¬–
‡«≈“°“√»÷°…“ µ“¡¢âÕ 12 «√√§∑â“¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 30 «—π 
   21.2.1 √–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å‡√Á® ·≈–ºà“π‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß
“¢“«‘™“ °“√Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å®–°√–∑”‰¥â µàÕ‡¡◊ËÕ 
                       (1) π—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬πÀπà«¬°‘µ¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å§√∫µ“¡∑’ËÀ≈—°Ÿµ√°”Àπ¥ 
    (2) Õ∫ºà“π°“√Õ∫¿“…“µà“ßª√–‡∑»·≈â« 
                        (3) Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« 
                        (4) ‰¡àÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“ 
‚¥¬„Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 
30 «—π π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ª√–∑—∫µ√“√—∫§”√âÕß¢ÕÕ∫¢Õßπ—°»÷°…“ æ√âÕ¡∑—Èßàß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å©∫—∫30 «—π π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ª√–∑—∫µ√“√—∫§”√âÕß¢ÕÕ∫¢Õßπ—°»÷°…“ æ√âÕ¡∑—Èßàß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å©∫—∫30 «—π π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ª√–∑—∫µ√“√—∫§”√âÕß¢ÕÕ∫¢Õßπ—°»÷°…“ æ√âÕ¡∑—Èßàß¥ÿ…Æ’π
√à“ß∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫¡∫Ÿ√≥åµ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È ¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å©∫—∫√à“ß¥—ß°≈à“« ‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥àß·≈â« ¡‘„Àâ¡’
°“√·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°àÕπ°“√Õ∫ 
    °“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å π—°»÷°…“¬◊Ëπ‰¥âµ—Èß·µàÀ≈—ß‚§√ß√à“ß‰¥â√—∫
Õπÿ¡—µ‘·≈â« 150 «—π‡ªìπµâπ‰ª ·µà®–Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‚§√ß√à“ß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘·≈â« 180 «—π ‡ªìπµâπ‰ª °“√Õ∫ 
°àÕπ°”Àπ¥π’È∂◊Õ«à“‡ªìπ‚¡¶–  
    „Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å ¡’®”π«π 
‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 §π ª√–°Õ∫¥â«¬ §≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ‚¥¬¡’ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“∑”Àπâ“∑’Ëª√–∏“π 
·≈–„π®”π«ππ—Èπ„Àâ¡’°√√¡°“√ 1 §π ¡“®“°“¢“«‘™“∑’Ëπ—°»÷°…“‡√’¬π À√◊Õ“¢“«‘™“∑’Ë„°≈â‡§’¬ß ·≈–‰¡à„™à
°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ à«π°√√¡°“√∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 §π ®–µâÕß‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®“°¿“¬πÕ°¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
∑—È ßπ’È °“√Õ∫ºà“π¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å®–µâÕß‰¥â¡µ‘ ‡ªìπ‡Õ°©—π∑å®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ë Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å  
°“√ª√–‡¡‘πº≈¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å¢—Èπÿ¥∑â“¬„Àâ„™âÕ—°…√ S  À√◊Õ U 
    „π«—πÕ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å ®–µâÕß¡’§≥–°√√¡°“√Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å§√∫ 
µ“¡®”π«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â¡“¥”‡π‘π°“√Õ∫ ®÷ß®–∂◊Õ«à“°“√Õ∫π—Èπ¡’º≈¡∫Ÿ√≥å ∂â“°√√¡°“√‰¡à§√∫µ“¡
®”π«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â „Àâ‡≈◊ËÕπ°“√Õ∫ÕÕ°‰ª ∑—Èßπ’È µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡√Á®‘Èπ¿“¬„π 15 «—π π—∫®“° 
«—π°”Àπ¥Õ∫§√—Èß·√° 
    °“√àßº≈°“√Õ∫ºà“π (S) „Àâª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“®—¥àß„Àâ∫—≥±‘µ    °“√àßº≈°“√Õ∫ºà“π (S) „Àâª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“®—¥àß„Àâ∫—≥±‘µ    °“√àßº≈°“√Õ∫ºà“π (S) „Àâª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“®—
«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π 7 «—π À≈—ß®“°π—°»÷°…“àß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å©∫—∫¡∫Ÿ√≥å∑’Ë‰¡à¡’°“√·°â‰¢·≈â« ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ 
°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’ ª“π°≈“ß √–¥—∫„¥√–¥—∫Àπ÷Ëß ·≈–„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ª√–∑—∫√–¥—∫
°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å ≈ß„π¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å©∫—∫¡∫Ÿ√≥å 
    ”À√—∫°“√àßº≈°“√Õ∫‰¡àºà“π (U) „Àâª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“  
®—¥àß∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π 7 «—π À≈—ß®“°‡√Á®‘Èπ°“√Õ∫ ·≈–π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘Õ∫·°âµ—«‰¥â 1 §√—Èß 
¿“¬„π 120 «—π À≈—ß®“°«—πÕ∫§√—Èß·√° ·≈–‰¡à‡°‘π√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§·√°  



21∫— ≥ ±‘ µ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬  ¡ À “ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬ · ¡à ‚ ®â 

À“°Õ∫·°âµ—«·≈â«‰¡àºà“π ®–æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
   21.2.2 √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ °“√Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å®–°√–∑”‰¥â µàÕ‡¡◊ËÕ 
                        (1) π—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬πÀπà«¬°‘µ«‘∑¬“π‘æπ∏å§√∫µ“¡∑’ËÀ≈—°Ÿµ√°”Àπ¥ 
                        (2) Õ∫ºà“π°“√Õ∫¿“…“µà“ßª√–‡∑»·≈â« 
                        (3) Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« 
                        (4) ‰¡àÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“ 
‚¥¬„Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 
15 «—π π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ª√–∑—∫µ√“√—∫§”√âÕß¢ÕÕ∫¢Õßπ—°»÷°…“ æ√âÕ¡∑—Èßàß«‘∑¬“π‘æπ∏å©∫—∫
√à“ß∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫¡∫Ÿ√≥åµ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È «‘∑¬“π‘æπ∏å©∫—∫√à“ß¥—ß°≈à“« ‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥àß·≈â« ¡‘„Àâ
¡’°“√·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°àÕπ°“√Õ∫ 
     
    °“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å π—°»÷°…“¬◊Ëπ‰¥âµ—Èß·µàÀ≈—ß‚§√ß√à“ß‰¥â√—∫
Õπÿ¡—µ‘·≈â« 75 «—π‡ªìπµâπ‰ª ·µà®–Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‚§√ß√à“ß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘·≈â« 90 «—π ‡ªìπµâπ‰ª °“√Õ∫ 
°àÕπ°”Àπ¥π’È∂◊Õ«à“‡ªìπ‚¡¶–  
                        „Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—ÈßºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„π“¢“«‘™“∑’Ë ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ 
«‘∑¬“π‘æπ∏å‡ªìπ°√√¡°“√Õ∫√à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ‚¥¬¡’ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“‡ªìπ
ª√–∏“π ∑—Èßπ’È °“√Õ∫ºà“π«‘∑¬“π‘æπ∏å®–µâÕß‰¥â¡µ‘‡ªìπ‡Õ°©—π∑å®“°§≥–°√√¡°“√∑’ËÕ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å  
°“√ª√–‡¡‘πº≈«‘∑¬“π‘æπ∏å¢—Èπÿ¥∑â“¬„Àâ„™âÕ—°…√ S À√◊Õ U 
    „π«—πÕ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å ®–µâÕß¡’§≥–°√√¡°“√Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å§√∫µ“¡
®”π«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â¡“¥”‡π‘π°“√Õ∫ ®÷ß®–∂◊Õ«à“ °“√Õ∫π—Èπ¡’º≈¡∫Ÿ√≥å ∂â“°√√¡°“√‰¡à§√∫µ“¡®”π«π∑’Ë
°”Àπ¥‰«â „Àâ‡≈◊ËÕπ°“√Õ∫ÕÕ°‰ª ∑—Èßπ’È µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡√Á®‘Èπ¿“¬„π 15 «—π π—∫®“°«—π°”Àπ¥Õ∫
§√—Èß·√° 
    °“√àßº≈°“√Õ∫ºà“π (S) „Àâª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“®—¥àß„Àâ∫—≥±‘µ
«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π 7 «—π À≈—ß®“°π—°»÷°…“àß«‘∑¬“π‘æπ∏å©∫—∫¡∫Ÿ√≥å∑’Ë‰¡à¡’°“√·°â‰¢·≈â« ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ 
°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’ ª“π°≈“ß √–¥—∫„¥√–¥—∫Àπ÷Ëß ·≈–„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ª√–∑—∫√–¥—∫
°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß«‘∑¬“π‘æπ∏å≈ß„π«‘∑¬“π‘æπ∏å©∫—∫¡∫Ÿ√≥å 
    ”À√—∫°“√àßº≈°“√Õ∫‰¡àºà“π (U) „Àâª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“  
®—¥àß„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬¿“¬„π 7 «—π À≈—ß®“°‡√Á®‘Èπ°“√Õ∫ ·≈–π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘Õ∫·°âµ—«‰¥âÀπ÷Ëß§√—Èß 
¿“¬„π 90 «—π À≈—ß®“°«—πÕ∫§√—Èß·√° ·≈–‰¡à‡°‘π√–¬–‡«≈“„π°“√»÷°…“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§·√°  
À“°Õ∫·°âµ—«·≈â«‰¡àºà“π ®–æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
 ¢âÕ 22 °“√∑”ªí≠À“æ‘‡»… √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ „πÀ≈—°Ÿµ√ ·ºπ ¢ 
                22.1 °“√‡πÕ‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»… ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“‰¥âÕ∫ºà“π√“¬«‘™“¡“·≈â«  
‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘µ π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘‡πÕ‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»… µ“¡·∫∫∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥  ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘µ π—°»÷°…“¡’‘∑∏‘‡πÕ‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»… µ“¡·∫∫∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥  ‰¡
‡æ◊ËÕ‡πÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬Õπÿ¡—µ‘ ·≈–‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»…¢Õßπ—°»÷°…“®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘°àÕπÕ∫ªí≠À“
æ‘‡»… ‰¡àπâÕ¬°«à“ 60 «—π 
   ‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»… µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“·≈–
À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√°”Àπ¥ ·≈â«π”àß‚§√ß√à“ß 
©∫—∫¡∫Ÿ√≥å„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‰¡àÀ≈—ß«—πÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë 4 π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë ©∫—∫¡∫Ÿ√≥å„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‰¡àÀ≈—ß«—πÿ¥∑â“¬¢Õß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘∑’Ë 4 π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“·√°∑’Ë ©∫—∫¡∫Ÿ√≥å„Àâ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈
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≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ≈“æ—°°“√»÷°…“ À√◊Õ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ
®–æâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ∑—Èßπ’È ‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»… ®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬°àÕπ 
°“√≈ß∑–‡∫’¬π«‘™“ªí≠À“æ‘‡»… ¡‘©–π—Èπ ®–∂◊Õ«à“°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡ªìπ‚¡¶– 
   °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»… ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥∫¥’
∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬·≈â« „Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß æ√âÕ¡™’È·®ß‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπµàÕ
§≥∫¥’∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ªí≠À“æ‘‡»…·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/
§≥∫¥’ 
   À“°‡ªìπ°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡√◊ËÕßÀ√◊Õ“√–”§—≠¢Õßªí≠À“æ‘‡»… π—°»÷°…“µâÕß
ªØ‘∫—µ‘‡¡◊Õπ°“√‡πÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»…„À¡à °√≥’π’È°“√π—∫‡«≈“§√∫°”Àπ¥ 60 «—π‡ªìπµâπ‰ª 
µâÕßπ—∫®“°«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘‚§√ß√à“ßªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å ©∫—∫À≈—ßÿ¥ 
   
  22.2 «—πÕ∫ªí≠À“æ‘‡»…§√—Èßÿ¥∑â“¬ µâÕßÕ∫°àÕπ«—π§√∫°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“ 
µ“¡¢âÕ 12 «√√§∑â“¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 30 «—π ·≈–°“√Õ∫ªí≠À“æ‘‡»… ®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“ 
   (1) Õ∫ºà“π¿“…“µà“ßª√–‡∑»·≈â« 
   (2) Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« 
   (3) ‰¡àÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“ 
‚¥¬„Àâπ—°»÷°…“¬◊Ëπ§”√âÕß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 
15 «—π π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ª√–∑—∫µ√“√—∫§”√âÕß¢ÕÕ∫¢Õßπ—°»÷°…“ æ√âÕ¡∑—Èßàßªí≠À“æ‘‡»…
©∫—∫√à“ß ∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫¡∫Ÿ√≥åµ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È ªí≠À“æ‘‡»…©∫—∫√à“ß¥—ß°≈à“« ‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥àß·≈â« 
¡‘„Àâ¡’°“√·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°àÕπ°“√Õ∫ 
   °“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕ∫ªí≠À“æ‘‡»… π—°»÷°…“¬◊Ëπ‰¥âµ—Èß·µàÀ≈—ß‚§√ß√à“ß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘
·≈â« 45 «—π‡ªìπµâπ‰ª ·µà®–Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‚§√ß√à“ß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘·≈â« 60 «—π‡ªìπµâπ‰ª °“√Õ∫°àÕπ°”Àπ¥π’È 
∂◊Õ‡ªìπ‚¡¶– ∑—Èßπ’È °“√Õ∫ºà“πªí≠À“æ‘‡»… ®–µâÕß‰¥â¡µ‘‡ªìπ‡Õ°©—π∑å®“°§≥–°√√¡°“√∑’ËÕ∫ªí≠À“æ‘‡»…  
   „π«—πÕ∫ªí≠À“æ‘‡»… ®–µâÕß¡’§≥–°√√¡°“√Õ∫§√∫µ“¡®”π«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â
¡“¥”‡π‘π°“√Õ∫ ®÷ß®–∂◊Õ«à“ °“√Õ∫π—Èπ¡’º≈¡∫Ÿ√≥å ∂â“°√√¡°“√‰¡à§√∫µ“¡®”π«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â „Àâ‡≈◊ËÕπ
°“√Õ∫ÕÕ°‰ª ∑—Èßπ’È µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡√Á®‘Èπ¿“¬„π 15 «—π π—∫®“°«—π°”Àπ¥Õ∫§√—Èß·√° °“√Õ∫ÕÕ°‰ª ∑—Èßπ’È µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡√Á®‘Èπ¿“¬„π 15 «—π π—∫®“°«—π°”Àπ¥Õ∫§√—Èß·√° °“√Õ∫ÕÕ°‰ª ∑—Èßπ’
  22.3 °“√≈ß∑–‡∫’¬πªí≠À“æ‘‡»… π—°»÷°…“µâÕß≈ß∑–‡∫’¬π∑—ÈßÀ¡¥§√—Èß‡¥’¬«„π 
Àπ÷Ëß¿“§°“√»÷°…“ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—°Ÿµ√¢Õß·µà≈–“¢“«‘™“ 
  22.4 °“√ª√–‡¡‘πº≈ªí≠À“æ‘‡»…¢—Èπÿ¥∑â“¬ À≈—ß®“°∑’Ëπ—°»÷°…“‡πÕ‡Õ°“√ 
©∫—∫¡∫Ÿ√≥å·≈â« „Àâª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“‡ªìπºŸâª√–‡¡‘πº≈ ‚¥¬„™âÕ—°…√·µâ¡√–¥—∫§–·ππ ·≈–π”‰ª
§”π«≥·µâ¡√–¥—∫§–·ππ‡©≈’Ë¬–¡ 
   π—°»÷°…“∑’Ë¬—ß‰¡à“¡“√∂‡πÕ√“¬ß“πªí≠À“æ‘‡»… ‡æ◊ËÕ¢ÕÕ∫‰¥â „Àâ∫—π∑÷°
Õ—°…√ Op ‰«â„π√–‡∫’¬π°“√»÷°…“ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’√“¬«‘™“Õ◊Ëπ≈ß∑–‡∫’¬πÕ’° „Àâπ—°»÷°…“ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ 
14.2.3 ®π°«à“®–”‡√Á®°“√»÷°…“ 
  22.5 „π°√≥’∑’Ëπ—°»÷°…“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πªí≠À“æ‘‡»…·≈â« ‰¡à“¡“√∂Õ∫ºà“π¿“¬„π’Ë
¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ π—∫·µà¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π§√—Èß·√° ‚¥¬π—∫√«¡¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈“æ—°À√◊Õ 
∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“¥â«¬ „Àâ∂◊Õ«à“Õ∫µ° ‰¥â·µâ¡√–¥—∫§–·ππ F ∂Ÿ°—Ëßæ—°°“√»÷°…“¥â«¬ „Àâ∂◊Õ«à“Õ∫µ° ‰¥â·µâ¡√–¥—∫§–·ππ F ∂Ÿ°—Ëßæ—
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 ¢âÕ 23 °“√∑”¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å À√◊Õªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ 
“√π‘æπ∏å ∑’Ë‰¡à‰¥â°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ 21 ·≈–¢âÕ 22 „ÀâÕÕ°‡ªìπ√–‡∫’¬∫À√◊Õª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈â«·µà
°√≥’ 
  °“√∑”ªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å ”À√—∫π—°»÷°…“√–¥—∫
ª√–°“»π’¬∫—µ√ „ÀâÕÕ°‡ªìπ√–‡∫’¬∫ À√◊Õª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈â«·µà°√≥’ 
 ¢âÕ 24 °“√‡ª≈’Ë¬π“¢“«‘™“‡Õ° À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ºπ°“√»÷°…“„ÀâÕÕ°‡ªìπ√–‡∫’¬∫¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
  °“√‡ª≈’Ë¬π“¢“«‘™“‡Õ° À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ºπ°“√»÷°…“ µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ 
µ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
 ¢âÕ 25 „Àâπ—°»÷°…“æâπ¿“æ®“°°“√‡ªìππ—°»÷°…“ „π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È 
                25.1 ‡ªìπºŸâ”‡√Á®°“√»÷°…“ 
                25.2 µ“¬ 
  25.3 ≈“ÕÕ° 
  25.4 ‚Õπ‰ª‡ªìππ—°»÷°…“∂“∫—π°“√»÷°…“Õ◊Ëπ 
  25.5 ¢“¥§ÿ≥¡∫—µ‘¢Õß°“√‡¢â“‡ªìππ—°»÷°…“¢âÕÀπ÷Ëß¢âÕ„¥ µ“¡¢âÕ 7 
  25.6 ‰¡à≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„Àâ·≈â«‡√Á®¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ π—∫·µà 
«—π‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ µ“¡¢âÕ 14.2.2 ·≈–¢âÕ 14.2.3 
  25.7 ≈“æ—°°“√»÷°…“µ‘¥µàÕ°—π‡°‘π 2 ¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘ ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°
∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ°√≥’æ‘‡»… 
  25.8 ‡ªìππ—°»÷°…“§√∫√–¬–‡«≈“»÷°…“µ“¡À≈—°Ÿµ√„π¢âÕ 12 
  25.9 ‡ªìππ—°»÷°…“«‘“¡—≠∑’Ë‰¡à“¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“æ‡ªìπ“¡—≠µ“¡¢âÕ 9.1.2 
  25.10 π—°»÷°…“∑’ËÕ∫‰¡àºà“π°“√Õ∫¿“…“µà“ßª√–‡∑» µ“¡¢âÕ 18.4 
                25.11 ‡ªìππ—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ∑’ËÕ∫‰¡àºà“π°“√Õ∫«—¥§ÿ≥¡∫—µ‘ µ“¡¢âÕ 19.4  
·≈– 19.5 
  25.12 ‡ªìππ—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° ∑’Ë‚§√ß√à“ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å‰¡àºà“π µ“¡¢âÕ 21.1.1 
                25.13 ‰¡àºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ µ“¡¢âÕ 20.6 
                25.14 ‰¡àºà“π°“√Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å µ“¡¢âÕ 21.2 
                25.15 π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ ‰¡ààß‚§√ß√à“ß«‘∑¬“π‘æπ∏å À√◊Õªí≠À“æ‘‡»… 
                25.16 ‰¡à™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“¿“¬„π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ 
                25.17 ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬„ÀâÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
  25.18 ¡À“«‘∑¬“≈—¬—Ëß„Àâæâπ¿“æ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ 
¢Õß§≥–°√√¡°“√∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 
 ¢âÕ 26 °“√≈“æ—°°“√»÷°…“ 
                26.1 π—°»÷°…“„À¡à∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ ‰¡à¡’‘∑∏‘≈“æ—°°“√»÷°…“„π 
¿“§°“√»÷°…“·√° 
                26.2 „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿº≈Õ—π¡§«√ π—°»÷°…“Õ“®≈“æ—°°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“„¥
¿“§°“√»÷°…“Àπ÷Ëß‰¥â ∑—Èßπ’È µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ 
∑’Ëπ—°»÷°…“—ß°—¥ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 
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   π—°»÷°…“∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–ª√–ß§å®–≈“æ—°°“√»÷°…“ „Àâ¡“¥”‡π‘π°“√ 
√—°…“∂“π¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ ¿“¬„π 15 «—π π—∫®“°«—π‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“ ¡‘©–π—Èπ ®–æâπ¿“æ 
°“√‡ªìππ—°»÷°…“ 
  26.3 π—°»÷°…“∑’Ë≈“æ—°°“√»÷°…“ ‰¡àµâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ 
√“¬¿“§°“√»÷°…“ ·µàµâÕß™”√–§à“√—°…“¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“∑ÿ°¿“§°“√»÷°…“∑’Ë≈“æ—° ¬°‡«âπ¿“§ 
°“√»÷°…“∑’Ëπ—°»÷°…“‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·≈â« 
                26.4 °“√≈“æ—°„π√–À«à“ß¿“§°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘°àÕπ«—π‡√‘Ë¡°“√Õ∫‰≈à 
¿“§°“√»÷°…“π—Èπ √“¬«‘™“∑’Ë‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§°“√»÷°…“π—Èπ ®–∫—π∑÷°Õ—°…√ W „π√–‡∫’¬π∂“«√ 
                26.5 π—°»÷°…“®–≈“æ—°°“√»÷°…“µ‘¥µàÕ°—π‡°‘πÕß¿“§°“√»÷°…“ª°µ‘¡‘‰¥â ‡«âπ·µà 
‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ°√≥’æ‘‡»… 
                26.6 °“√≈“æ—°°“√»÷°…“‰¡à«à“¥â«¬‡Àµÿ„¥ Ê ‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ¢¬“¬√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“ 
µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ 12 ·≈–‰¡à¡’‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√‡πÕ™◊ËÕ ‡æ◊ËÕ¢Õ”‡√Á®°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ 29 ·≈–„π
√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“ π—°»÷°…“‰¡à¡’‘∑∏‘¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫°“√Õ∫¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å «‘∑¬“π‘æπ∏å 
ªí≠À“æ‘‡»… °“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å 
 ¢âÕ 27 °“√°≈—∫‡¢â“‡ªìππ—°»÷°…“ 
                27.1 π—°»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“∑’Ëæâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ µ“¡¢âÕ 25.3, 25.6 
·≈– 25.16 Õ“®¢Õ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“§◊π‰¥â ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
  27.2 π—°»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“∑’Ëæâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ µ“¡¢âÕ 25.3, 25.6 
·≈– 25.16 ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ° À√◊ÕÕ∫§—¥‡≈◊Õ°‡¢â“¡“‡ªìππ—°»÷°…“„À¡à‰¥â Õ“®π”∫“ß√“¬«‘™“∑’Ë‡§¬
»÷°…“‰«â‡¥‘¡¡“„™â„À¡à‰¥âÕ’° ‚¥¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫ À√◊Õª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
                27.3 π—°»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“∑’Ëæâπ¿“æ°“√‡ªìππ—°»÷°…“ µ“¡¢âÕ 25.17 ·≈– 
25.18 ®–‰¡à¡’‘∑∏‘‡¢â“»÷°…“µàÕ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ’° 
          ¢âÕ 28  °“√√—∫‚Õππ—°»÷°…“®“°∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ ·≈–°“√‡∑’¬∫‚Õπ „ÀâÕÕ°‡ªìπª√–°“»
¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
 ¢âÕ 29 °“√‡πÕ™◊ËÕ‡æ◊ËÕ¢Õ”‡√Á®°“√»÷°…“„π¿“§°“√»÷°…“ÿ¥∑â“¬∑’Ë®–®∫À≈—°Ÿµ√ 
°“√»÷°…“ π—°»÷°…“®–µâÕß¬◊Ëπ„∫√“¬ß“π§“¥«à“®–”‡√Á®°“√»÷°…“µàÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬ºà“πª√–∏“π
°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“ ·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—°Ÿµ√ ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“/§≥∫¥’ ¿“¬„π‡«≈“∑’Ë
¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬®–‰¥â‡µ√’¬¡µ√«®À≈—°∞“πµà“ß Ê ‰«â≈à«ßÀπâ“ 
 ¢âÕ 30 „Àâπ—°»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡πÕ™◊ËÕ‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘ª√‘≠≠“ µâÕßºà“π‡ß◊ËÕπ‰¢µà“ßÊ ¥—ßπ’È 
                30.1 »÷°…“§√∫∂â«π∑ÿ°√“¬«‘™“µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢ÕßÀ≈—°Ÿµ√ 
                30.2  Õ∫ºà“π°“√Õ∫¿“…“µà“ßª√–‡∑» µ“¡¢âÕ 18 
                30.3  Õ∫ºà“π°“√Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ µ“¡¢âÕ 20 
                30.4 Õ∫ºà“π¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å À√◊Õªí≠À“æ‘‡»… À√◊Õ°“√§âπ§«â“Õ‘√– 
À√◊Õ“√π‘æπ∏å 
  30.5 ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘ ·≈–àß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å À√◊Õ«‘∑¬“π‘æπ∏å À√◊Õªí≠À“æ‘‡»…À√◊Õ 
°“√§âπ§«â“Õ‘√– À√◊Õ“√π‘æπ∏å ©∫—∫¡∫Ÿ√≥å¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“ µ“¡¢âÕ 12 
  30.6 ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ 



25∫— ≥ ±‘ µ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬  ¡ À “ «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬ · ¡à ‚ ®â 

 ¢âÕ 31 „π°√≥’∑’Ë¡‘‰¥â°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» À√◊Õ°Æ‡°≥±å„π√–¥—∫∫—≥±‘µ
»÷°…“ „Àâπ”√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ 
 ¢âÕ 32 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’√—°…“°“√µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®ÕÕ°√–‡∫’¬∫ ª√–°“» À√◊Õ
°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ „π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®«‘π‘®©—¬ 
°“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È ·≈â«√“¬ß“π„Àâ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑√“∫ 

∫∑‡©æ“–°“≈ 
 ¢âÕ 33 „Àâ‚§√ß°“√∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ µ“¡§”—Ëß¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â ‡ªìπ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬µ“¡
¢âÕ∫—ß§—∫π’È 
      
     ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë  25  æƒ…¿“§¡  æ.». 2546 
             
    
      
     (≈ß™◊ËÕ)  Õ”π«¬  ¬»ÿ¢ 
                      (π“¬Õ”π«¬  ¬»ÿ¢) 
                              π“¬°¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â 
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