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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 

       5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.1   

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5  ปกีารศกึษา 

  หลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2   

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7  ปีการศกึษา 
 

5.2  ภาษาที่ใช ้
 

    ภาษาไทย 

    ภาษาต่างประเทศ   (ภาษาอังกฤษ) 

 ใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนาและเขียนเล่มวทิยานพินธ์ 
       

 5.3  การรับเข้าศึกษา 
 

    นักศึกษาไทย 

    นักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถศกึษาหลักสูตรภาษาไทยได้) 
  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 

    เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

    เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถานบัน.........................................................  ประเทศ 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถานบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน 
 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

                กรณีเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

    ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ.................... 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  9/2556 เมื่อวันที่  9 เดือน 

สิงหาคม ปี 2556 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน    

ปี 2556 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศึกษา 2557 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร 

 ครูและอาจารย์ 

 นักส่งเสริมการเกษตร 

 พนักงานหนว่ยงานเอกชน 

 ด าเนนิกิจกรรมส่วนตัวทางด้านการเกษตร 
 

9.  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหนง่วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

เลขประชาตัว

ประชาชน 

1. รศ. ดร. สุนทร ค ายอง วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525 

M.S. (Forest Ecology), Kyoto University, Japan,1985 

D.Agr. (Forest Ecology), Kyoto University, Japan, 1988 

3-5106-0032-351-0 

2. ผศ. ดร. ถาวร อ่อนประไพ วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2529 

วท.ม. (วนศาสตร์) , มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 

Ph.D. (Applied Science), University of Canbera, Australia, 2004 

3-1006-0320-330-6 

3. อ. ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 

M.S. (Soil Science), Wageningen Agricultural University, Netherland, 1989 

Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie University, 

Japan, 2003 

3-5099-0013-629-2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4  

 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 

  ในสถานที่ตั้ง 

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

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ขึน้อยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน า

ความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน) มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั่วไป การพัฒนาทางการเกษตรไม่ควร

มุ่งเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 

ได้แก่ ดิน ที่ดิน ลุ่มน้ าและป่าไม้บนพืน้ฐานของการจัดการแบบบูรณาการ ขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มศักยภาพ

การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งจะต้องไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอื่น ปัญหา

สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
 

 11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

 ระบบการเกษตรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ เป็นเกษตรกรรมแบบยังชีพ 

(Subsistence Agriculture) เป็นเกษตรกรรมเข้มข้น (Intensive Agriculture) และเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Agriculture) ท าให้มีการใช้เครื่องมือจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆ มีการใช้ปุ๋ย

และสารเคมีมาก ซึ่งท าให้ต้นทุนการผลิตสูงและเกิดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม มีการปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อให้

ได้ผลผลติสูงและรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการบุกรุกแผว้ถางป่าเพื่อขยายพืน้ที่การเกษตร ท า

ให้เกิดการท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ า ท าให้วิถีชีวิต สภาพสังคมและ

วัฒนธรรมของคนในชุมชนเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยอยู่แบบพอเพียงและพึ่งพาอาศัยป่าเป็นวิถี

ชีวิตที่ต่างคนต่างท า ไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนอดีต เกษตรกรมีหนี้สินมาก รวมทั้งการละเลย

ปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ความพยายามในการส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริจึงมีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างสันตสิุขและมีวถิีชวีิตที่ยั่งยืน 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

      ของสถาบัน 
 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 

 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอื่นและมีความเป็นสากล

สามารถเสริมสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญญาและความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัยมีพัฒนาการและภูมิคุ้ มกัน 

ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการและการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ

ส าหรับเป็นแนวทางการวิจัยของนักศึกษา เสริมสร้างทักษะการวิจัยและน าเสนอผลงานทางวิชาการของ

นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงที่มุ่งเน้นมาตรฐานและ

คุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสมอภาคใน

โอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม ผลิตผล

งานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ  สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  ประเทศและสากล โดยคณะเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนงานหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีการจัดการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรช้ันน าตามมาตรฐานสากล 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ

และสังคมเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  มีส านึกในศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ด ารง

ตนในสังคมได้อย่างมธีรรมาภบิาล และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

 13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น 
 

(ไม่ม)ี 

 

13.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน  
 

(ไม่ม)ี 

 

13.3 การบรหิารจัดการ 

(ไม่ม)ี 
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้น

กระบวนการพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญในระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีคุณภาพสูง เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่เป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นการวิจัย

เชิงลึกและการวิจัยใหม่ๆ ทางด้านทรัพยากรดิน ได้แก่ การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 

การปรับความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติได้มุ่งเน้นการวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้

และลุ่มน้ า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้กับปัญหา

โลกร้อน เป็นต้น  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ที่ ใช้เหตุผลประกอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑติที่ 
 

(1) มคีุณธรรมและจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม เคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สนองต่อการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้องตามหลักวิชาการและ

คุณธรรม 

(2) มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานวิจัย รู้จักใช้ทักษะเชิงวิจัยต่อการพัฒนาวิชาการ

ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

พื้นฐานของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชและการ

อนุรักษ์ดิน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้วิธีคิด

แบบบูรณาการรว่มกับวิชาการด้านอื่น ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

(3) 

 

สนองความต้องการก าลังบุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน  ที่สามารถ

ศกึษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานส าหรับการจัดการทรัพยากทางด้านการเกษตร 

ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในและตา่งประเทศ 

(4) สามารถพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัย ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ทางด้านปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ที่น าไปสู่การ

แขง่ขันระดับชาติและนานาชาติได้ 

 

 

 



 

 

 

8  

 

 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธิ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตร

ทุก 5 ป ี
รวบรวมติดตามผลการประเมิ น  QA ของ

หลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้านความพึงพอใจ

และภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

เอกที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

   ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

เอกที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม

เกณฑ ์

 ร้อยละความพึ งพอใจของดุษฎี

บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 

   ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 1.1  ระบบ 

    ระบบรายปี 

 ระบบทวิภาค 

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

    ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 
 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

    มีภาคฤดูร้อน 

    ไม่มภีาคฤดูร้อน 
 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกิจในระบบทวิภาค (ในกรณทีี่มิใช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอยีด)                                   

-  
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี 

  ในเวลาราชการ 

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

 ระบบทวิภาค 

  ในเวลาราชการ 

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

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

  ในเวลาราชการ 

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

 

 

 



 

 

 

10  

 

 
 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 หลักสูตร แบบ 1.1 

 (1) ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศกึษาต่อในแต่ละปีการศกึษา 

(2) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น

ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และได้ผ่าน

การพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) คุณสมบัติอื่นนอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตร แบบ 1.2 

 (1) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี

การศกึษา 

 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีในระดับเกียรตินิยม ใน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการ

พิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) คุณสมบัติอื่นนอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตร แบบ 2.1 

 (1) ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศกึษาต่อในแต่ละปีการศกึษา 

 (2) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น

ที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาสาขาวิชา

ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) คุณสมบัติอื่นนอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตร แบบ 2.2 

 (1) ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศกึษาต่อในแต่ละปีการศกึษา 

(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีในระดับเกียรตินิยม ใน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ผา่นการพิจารณาจาก

กรรมการบริหารหลั กสู ตรบัณฑิ ตศึ กษาสาขาวิ ชาปฐพี ศาสตร์และการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) คุณสมบัติอื่นนอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 
 

   ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  

  อื่นๆ นักศึกษาขาดทักษะในการท าวิจัย 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิดการเรียนในมหาวิทยาลัย

และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้กี่ยวกับการวิจัย 

 อื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 

แบบ  1.1 

แบบ  1.2 

แบบ  2.1 

แบบ  2.2 

 

5 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

5 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

5 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

5 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

5 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

- 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา 

แบบ  1.1 

แบบ  1.2 

แบบ  2.1 

แบบ  2.2 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

5 

- 

2 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

5 

2 

2 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

5 

2 

2 

1 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
 

(1) รายงานข้อมูลงบประมาณระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง

งบประมาณ 
 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน

รายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 67,648,200 25,142,100 67,648,200 24,946,400 67,648,200 25,000,000 

วิจัย 35,931,200 8,813,600 35,931,200 8,299,800 35,931,200 8,200,000 

บรกิารวิชาการแก่สังคม 2,527,900 3,589,700 2,527,900 3,846,100 2,527,900 3,800,000 

การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

- 715,000 - 675,000 - 650,000 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 1,533,800 250,200 1,540,200 250,200 155,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 27,409,400 14,311,500 27,409,400 18,052,900 27,409,400 18,000,000 

รวม 133,766,900 54,105,700 133,766,900 57,360,400 133,766,900 57,2000,000 

รวมท้ังสิ้น 187,872,600 191,127,300 190,966,900 
 

(2)  ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
 

 แบบ 1.1           84,960  บาท / ตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.2          149,660  บาท / ตลอดหลักสูตร 
 แบบ 2.1           84,960  บาท / ตลอดหลักสูตร 
 แบบ 2.2          149,660  บาท / ตลอดหลักสูตร 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 

 แบบช้ันเรยีน 

   แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ)............................................. 
 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้าย

สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

 แบบ 1.1   จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร                48  หนว่ยกิต 

 แบบ 1.2      จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   72  หนว่ยกิต 

 แบบ 2.1   จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หนว่ยกิต 

 แบบ 2.2      จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หนว่ยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร แบบ 1.1  ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปรญิญาโท 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       48  หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ์                     48  หน่วยกิต 

 361899  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก            48  หน่วยกิต 

ข. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย        

(1) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาค

การศกึษา โดยที่นักศกึษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศกึษา 

(2) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้น

ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง  ทั้งนี้

ตอ้งเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย

มีนักศกึษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

(4) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศกึษาปกติ 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

 อาจารย์ที่ปรึกษาอาจก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาพื้นฐานบางวิชาที่ เกี่ย วข้องกับ

วิทยานิพนธ์หรอืกิจกรรมทางวชิาการเพิ่มเติม 
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ง.   การสอบวัดคุณสมบัติ       

(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความ

พร้อมและความสามารถก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานพินธ์     

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่  การสอบ

แก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

(3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

จ. การสอบวิทยานิพนธ์  

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้หลังจากที่นักศึกษาได้ท าการ

วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แลว้เสร็จ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร แบบ 1.2 ส าหรับนกัศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรี 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       72 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ์       72 หน่วยกิต 

 361897  วิทยานิพนธ์       72 หนว่ยกิต 

ข. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย        

(1) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 

ภาคการศกึษา โดยที่นักศกึษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศกึษา 

(2) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่

นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง  

ทั้งนีต้้องเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 

1 เรื่อง 

(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และ

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย    

3 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่าง

น้อย 1 เรื่อง 

(4) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศกึษาปกติ 
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ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่ม ี

 อาจารย์ที่ปรึกษาอาจก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาพื้นฐานบางวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์หรอืกิจกรรมทางวชิาการเพิ่มเติม 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ       

(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมิน

ความพรอ้มและความสามารถก่อนการเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์     

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่  การ

สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

(3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

จ. การสอบวิทยานิพนธ์  

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้หลังจากที่นักศึกษาได้ท าการ

วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แลว้เสร็จ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

3.1.3  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร แบบ 2.1  ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาโท 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      48 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า  12 หนว่ยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   9 หนว่ยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    3 หนว่ยกิต 

 361891 สัมมนา 1  1 หนว่ยกิต 

 361892 สัมมนา 2  1 หนว่ยกิต 

 361893 สัมมนา 3 1 หนว่ยกิต 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หนว่ยกิต 

                ให้เลือกจากกระบวนวิชาทางปฐพีศาสต์หรอืการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้

สอดคล้องกับหัวข้อการท าวิจัยเพื่อวทิยานพินธ์และความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 กระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ : 

                361712   ทรัพยากรดินและภูมอิากาศของระบบเกษตร 3 หนว่ยกิต 

                361723   สมดุลย์เคมีในดิน 3 หนว่ยกิต 
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                361724   เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน 3 หนว่ยกิต 

                361725   ดินในสภาพน้ าขัง 3 หนว่ยกิต 

                361732   อินทรียวัตถุในดิน 3 หนว่ยกิต 

                361733   การตรงึไนโตรเจนทางชีวภาพ 3 หนว่ยกิต 

                361734   วิธีการศกึษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ 2 หนว่ยกิต 

                361743   การก าเนิดดนิและระบบการจ าแนกดิน 3 หนว่ยกิต 

                361744   การส ารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดนิ       3 หนว่ยกิต 

                361745   ดินในเขตร้อน 3 หนว่ยกิต 

 361754   ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 3 หนว่ยกิต 

                361762   การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้ า 3 หนว่ยกิต 

                361769   หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1   1 หนว่ยกิต 

                361772   ฟิสิกส์ของน้ าในดิน 3 หนว่ยกิต 

 361773   ความสัมพันธ์ของน้ าในดินและพชื 3 หนว่ยกิต 

 361779   หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 2 หนว่ยกิต 

 361789   หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3     3 หนว่ยกิต 

 กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ : 
                362711   การใชท้ี่ดนิระบบวนเกษตร 3 หนว่ยกิต 
                362712   ดินป่าไม้ 3 หนว่ยกิต 
                362721   ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3 หนว่ยกิต 
                362722  การหมุนเวียนคารบ์อนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ 3 หนว่ยกิต 
                362731   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3 หนว่ยกิต 
                362751   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3 หนว่ยกิต 

                362752   การส ารวจขอ้มูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดนิ 3 หนว่ยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไมน่้อยกว่า           3 หน่วยกิต 

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ : ไม่ม ี   

 1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                                       ไมน่อ้ยกว่า          3 หน่วยกิต                  

                นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา ถ้าไม่เลือกข้อ 1.2.2  ให้เลือกเรียนข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง - ไม่มี - 

ข. วิทยานิพนธ์                   36 หน่วยกิต       

 361898  วิทยานิพนธ์                   36 หนว่ยกิต 
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ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 

ง. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย       

(1) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่น้ัน

ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง  ทั้งนี้

ต้องเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย        

1 เรื่อง 

(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็น

ที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง 

โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย       

1 เรื่อง 

(3) นักศกึษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา โดย

ผา่นความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศกึษาปกติ 

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 

(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความ

พร้อมและความสามารถก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานพินธ์     

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่         

การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

(3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 ฉ. การสอบประมวลความรู้ 

  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ

บัณฑติวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หล ัก   

ช.   การสอบวิทยานิพนธ์  

             คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้หลังจากที่นักศกึษาได้ท าการวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์แลว้เสร็จ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตร แบบ 2.2  ส าหรับนกัศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรี 

 จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                       72 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา    ไม่น้อยกว่า     24 หนว่ยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      18 หนว่ยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    3 หนว่ยกิต 

 361891 สัมมนา 1     1 หนว่ยกิต 

 361892 สัมมนา 2  1 หนว่ยกิต 

 361893 สัมมนา 3  1 หนว่ยกิต 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    15 หนว่ยกิต 

         ให้เลือกจากกระบวนวิชาทางปฐพีศาสต์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้

สอดคล้องกับหัวข้อการท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์และความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 กระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ : 

                361712   ทรัพยากรดินและภูมอิากาศของระบบเกษตร 3 หนว่ยกิต 
                361723   สมดุลย์เคมีในดิน 3 หนว่ยกิต 
                361724   เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน 3 หนว่ยกิต 
                361725   ดินในสภาพน้ าขัง 3 หนว่ยกิต 
                361732   อินทรียวัตถุในดิน 3 หนว่ยกิต 
                361733   การตรงึไนโตรเจนทางชีวภาพ 3 หนว่ยกิต 
                361734   วิธีการศกึษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ 2 หนว่ยกิต 
                361743   การก าเนิดดนิและระบบการจ าแนกดิน 3 หนว่ยกิต 
                361744   การส ารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดนิ       3 หนว่ยกิต 
                361745   ดินในเขตร้อน 3 หนว่ยกิต 
 361754   ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 3 หนว่ยกิต 
                361762   การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้ า 3 หนว่ยกิต 

 

 

                361769   หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1   1 หนว่ยกิต 

                361772   ฟิสิกส์ของน้ าในดิน 3 หนว่ยกิต 

 361773   ความสัมพันธ์ของน้ าในดินและพชื 3 หนว่ยกิต 

 361779   หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 2 หนว่ยกิต 

 361789   หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3     3 หนว่ยกิต 
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 กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ : 

                362711   การใชท้ี่ดนิระบบวนเกษตร 3 หนว่ยกิต 
                362712   ดินป่าไม้ 3 หนว่ยกิต 
                362721   ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3 หนว่ยกิต 
                362722   การหมุนเวียนคารบ์อนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ 3 หนว่ยกิต 
                362731   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3 หนว่ยกิต 
                362751   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3 หนว่ยกิต 

                362752   การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดนิ 3 หนว่ยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า        6 หนว่ยกิต 

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ :              ไม่มี 

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        6 หนว่ยกิต 

                นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษา ถ้าไม่เลอืกข้อ 1.2.2  ให้เลือกเรียนขอ้ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก

ในสาขาวิชาเฉพาะ 

 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง - ไม่มี - 

ข. วิทยานิพนธ์                    48 หน่วยกิต 

 361899  วิทยานิพนธ์                    48 หนว่ยกิต 

ค. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย        

(1) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่น้ัน

ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง  ทั้งนี้

ต้องเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย        

1 เรื่อง 

(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และ

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 3 

เรื่อง โดยมีนักศกึษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย         

1 เรื่อง  

(3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศกึษาโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศกึษาปกติ 

ง. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่ม ี
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จ. การสอบวัดคุณสมบัติ  

 

     

(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมิน

ความพรอ้มและความสามารถก่อนการเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์     

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่      

การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

(3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

ฉ. การสอบประมวลความรู้ 

  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ

บัณฑติวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หล ัก   

ช.  การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination) 

             คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้หลังจากที่นักศกึษาได้ท าการวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์แลว้เสร็จ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

3.1.1  Total credits  

Type 1.1 : Student with Master’s Degree 

 Total credit  48 credits 

A. Thesis       48 credits 
 361899 Thesis       48 credits 

B. Academic Activities         
(1) A student has to present his/her thesis works at the seminar in Soil Science  and Natural 

Resource Management in English, one time per each semester for at least three 

semesters, and has to attend the seminar every semesters. 

(2) A student has to present the thesis works in conferences which have full papers of  

peer-reviewed proceedings, the student must be the first author at least two papers, 

and at least one of the presented papers must be international presentation.  

(3) The whole or a part of his/her thesis works must be published or have been accepted for 

publishing in accredited peer-reviewed journals in Soil Science  and Natural Resource 

Management at least two papers, the student must be the first author at least one 

paper, and one of the published papers must be international journal. 

(4) A student must report his/her progressive academic activities to Advisory Committee 

Graduate Program Administrative Committee, Graduate Faculty Administrative 

Committee and Graduate School. 
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C. Non-credits courses 

 1.  Graduate School’s requirement: a foreign language 

 2.  Department Program’s requirement:  

 Advisory committee may assign the student to take any basic courses related to his/her 

thesis or any academic activities. 

D. Qualifying Examination       

(1) A student mush take a qualifying examination after passing a foreign language as 

the Graduate School ‘s requirement for assessing knowledge qualification before 

applying the thesis proposal.                   

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

semester. 

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

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

E. Thesis Examination 

    Advisory Committee of Graduate student the final defense will be scheduled  by 

Advisory committee after the student can completed the research and the result is written in English. 

 
 

Type 1.2 : Student with Bachelor’s Degree 

 Total credit          72 credits 
A. Thesis      72 credits 

 361897 Thesis                                72  credits 
B. Academic Activities        
(1) A student has to present his/her thesis works at the seminar in Soil Science  and 

Natural Resource Management in English, one time per each semester for at least 

three semesters, and has to attend the seminar every semesters. 

(2) A student has to present the thesis works in conferences which have full papers of  

peer-reviewed proceedings, the student must be the first author at least three papers, 

and at least one of the presented papers must be international presentation. 

(3) The whole or a part of his/her thesis works must be published or have been accepted 

for publishing in accredited peer-reviewed journals in Soil Science and Natural 

Resource Management at least three papers, the student must be the first author at 

least one paper, and one of the published papers must be international journal. 
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(4) A student must report his/her progressive academic activities to Advisory Committee 

Graduate Program Administrative Committee, Graduate Faculty Administrative 

Committee and Graduate School. 

C. Non-credits courses 

 1.  Graduate School’s requirement: a foreign language 

 2.  Department Program’s requirement:  

 Advisory committee may assign the student to take any basic courses related to his/her 

thesis or any academic activities 

D. Qualifying Examination       

(1) A student mush take a qualifying examination after passing a foreign language as 

the Graduate School ‘s requirement for assessing knowledge qualification before 

applying the thesis proposal.                   

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

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

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

E. Thesis Examination 

  Advisory Committee of Graduate student the final defense will be scheduled  by 

Advisory committee after the student can completed the research and the result is written in English. 

Type 2.1 : Student with Master’s Degree 

 Total credit a minimum of             48 credits 

A. Course work  a minimum of             12 credits 

1. Graduate courses  a minimum of                12 credits 

1.1 Field of concentration courses     a minimum of                  9 credits 
               1.1.1 Required courses 3 credits 

 361891 Seminar 1                    1 credit 

 361892 Seminar 2                    1 credit 
 361893  Seminar 3                    1 credit 

1.1.2 Elective courses   a minimum of                    6 credits 

       A student may select elective couses in the field of Soil Science or Natural Resource 

Management with approval of the advirsory committee as following: 

 Courses in Soil Science : 

                361712   Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 3 credits 
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                361723  Chemical Equilibrium in Soils 3 credits 

                361724  Physical Chemistry of Soil Colloids 3 credits 

                361725  Submerged Soil 3 credits 

                361732  Soil Organic Matter 3 credits 

                361733  Biological Nitrogen Fixation 3 credits 

                361734  Methods in Biological Nitrogen Fixation 2 credits 

                361743  Soil Genesis and Classification 3 credits 

                361744   Land Resources Survey and Management 3 credits 

                361745   Tropical Soils 3 credits 

 361754   Advanced Soil Fertility 3 credits 

                361762   Water Erosion Control 3 credits 

                361769   Selected Topics in Soil Science  and Natural Resource Management 1 1 credits 

                361772   Physics of Soil Water 3 credits 

 361773   Soil Water and Plant Relationships 3 credits 

 361779   Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 2 2 credits 

 361789   Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 3 3 credits 

 Courses in Natural Resources : 

                362711  Agroforestry Landuse System 3 credits 
                362712  Forest Soils 3 credits 
                362721  Forest Biodiversity 3 credits 
                362722  Forest Ecosystem Carbon-Nutrient Cycles 

            Cycles 

3 credits 
                362731  Sustainable Natural Resource  

            Management 

3 credits 
                362751  Decision Support System for Agricultural Resources Management 3 credits 

                362752  Advanced Remote Sensing for Land Resources Management 3 credits 
    

1.2 Other courses  a minimum of                 

more than 

thanthanannimum 

of                  

3 credits 
1.2.1 Required courses :                              none   
1.2.2 Elective courses:                                        a minimum of             3 credits 

 The student may choose the subjects with consent of his/her 

adviser. If the student does not enroll the subjects in item 

1.2.2, he/she has to choose the subjects in item 1.1.2 

elective courses.                                       

 

2. Advanced undergraduate courses          none 
B. Thesis 36  credits       

 361898 Thesis                                   36  credits       
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C. Non-credits courses 
 1.  Graduate School’s requirement: a foreign language 
 2.  Department Program’s requirement: none 

D. Academic Activities        
(1) A student has to present the thesis works in conferences which have full papers of  

peer-reviewed proceedings, the student must be the first author at least two papers, 

and at least one of the presented papers must be international presentation. 

(2) The whole or a part of his/her thesis works must be published or have been accepted 

for publishing in accredited peer-reviewed journals in Soil Science and Natural 

Resource Management at least two papers, the student must be the first author at 

least one paper, and one of the published papers must be international journal.  

(3) A student must report his/her progressive academic activities to Advisory Committee 

Graduate Program Administrative Committee, Graduate Faculty Administrative 

Committee and Graduate School. 

E. Qualifying Examination              
(1) A student must take a qualifying examination after passing a foreign language as 

the Graduate School ‘s requirement for assessing knowledge qualification before 

applying the thesis proposal.                   

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

semester. 

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

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

   F. Comprehensive Examination   

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

major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 

G. Thesis Examination 

Advisory Committee of Graduate student the final defense will be scheduled  by Advisory 

committee after the student can completed the research and the result is written in English. 
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    Type 2.2 : Student with Bachelor’s Degree 

 Total credit  a minimum of            72 credits 
A. Course work  a minimum of             24 credits 
1. Graduate courses  a minimum of                24 credits 

1.1 Field of concentration courses     a minimum of                 18 credits 
1.1.1 Required courses                   3 credits 

 361891 Seminar 1                                                          1 credit 

 361892 Seminar 2                                       1 credit 
 361893  Seminar 3                                       1 credit 
1.1.2 Elective courses   a minimum of                  15 credits 

       A student may select elective couses in the field of Soil Science and Natural Resource 

Management with approval of the advirsory committee as following: 

 Courses in Soil Science : 

                361712   Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 3 credits 
                361723   Chemical Equilibrium in Soils 3 credits 
                361724   Physical Chemistry of Soil Colloids 3 credits 
                361725   Submerged Soil 3 credits 
                361732   Soil Organic Matter 3 credits 
                361733   Biological Nitrogen Fixation 3 credits 
                361734   Methods in Biological Nitrogen Fixation 2 credits 
                361743   Soil Genesis and Classification 3 credits 
                361744   Land Resources Survey and Management 3 credits 
                361745   Tropical Soils 3 credits 
 361754   Advanced Soil Fertility 3 credits 
                361762   Water Erosion Control 3 credits 
                361769   Selected Topics in Soil Science  and Natural Resource Management 1 1 credits 

                361772   Physics of Soil Water 3 credits 

 361773   Soil Water and Plant Relationships 3 credits 
 361779   Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 2 2 credits 

 361789   Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 3 3 credits 

 Courses in Natural Resources : 

                362711  Agroforestry Landuse System 3 credits 
                362712  Forest Soils 3 credits 
                362721  Forest Biodiversity 3 credits 
                362722  Forest Ecosystem Carbon-Nutrient Cycles 

            Cycles 

3 credits 
                362731  Sustainable Natural Resource  

            Management 

3 credits 
                362751  Decision Support System for Agricultural Resources Management 3 credits 

                362752  Advanced Remote Sensing for Land Resources Management 3 credits 
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1.2 Other courses  a maximum of 

more than 

thanthanannimum 

of                  

6 credits 
1.2.1 Required courses : none    
1.2.2 Elective courses:  

  The student may choose the subjects with consent of his/her 

adviser. If the student does not enroll the subjects in item 

1.2.2, he/she has to choose the subjects in item 1.1.2 elective 

courses.                                       

 

2. Advanced undergraduate courses          none 
B. Thesis 48  credits       

 361899 SOIL 899 Thesis 48  credits       
C. Non-credits courses 

 1.  Graduate School’s requirement: a foreign language 
 2.  Department Program’s requirement: none 

D. Academic Activities        
(1) A student has to present the thesis works in conferences which have full papers of  

peer-reviewed proceedings, the student must be the first author at least three 

papers, and at least one of the presented papers must be international 

presentation. 

 (2) The whole or a part of his/her thesis works must be published or have been 

accepted for publishing in accredited peer-reviewed journals in Soil Science and 

Natural Resource Management at least three papers, the student must be the first 

author at least one paper, and one of the published papers must be international 

journal. 

(3) A student must report his/her progressive academic activities to Advisory 

Committee Graduate Program Administrative Committee, Graduate Faculty 

Administrative Committee and Graduate School. 

E. Qualifying Examination              

(1) A student must take a qualifying examination after passing a foreign language as 

the Graduate School ‘s requirement for assessing knowledge qualification before 

applying the thesis proposal.                   

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

semester. 

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

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 
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F. Comprehensive Examination       

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

 or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 

G. Thesis Examination 

Advisory Committee of Graduate student the final defense will be scheduled  by Advisory 

committee after the student can completed the research and the result is written in English. 
 

3.1.3  กระบวนวิชา 

 (1)  หมวดวิชาบังคับ                                                                                        หน่วยกิต 

361891 ก. ปฐ. 891 สัมมนา 1  1(1-0-2) 

361892 ก. ปฐ. 892 สัมมนา 2                  1(1-0-2) 

361893 ก. ปฐ. 893 สัมมนา 3                  1(1-0-2) 

(2)  หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ                                                                หน่วยกิต 

กระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ :  

361712 ก.ปฐ. 712  ทรัพยากรดินและภูมิอากาศของระบบเกษตร 3(3-0-6) 

 Clomatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems)  

361723 ก.ปฐ. 723 สมดุลย์เคมีในดิน 3(3-0-6) 

 Chemical Equilibrium in Soils  

361724 ก.ปฐ. 724 เคมีฟิซกิัลของคอลลอยด์ดนิ 3(3-0-6) 

 Physical Chemistry of Soil Colloids  

361725 ก.ปฐ. 725 ดินในสภาพน้ าขัง 3(3-0-6) 

 Submerged Soils  

361732 ก.ปฐ. 732 อินทรียวัตถุในดิน 3(3-0-6) 

 Soil Organic Matter  

361733 ก.ปฐ. 733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Biological Nitrogen Fixation  

361734 ก.ปฐ. 734  วิธีการศกึษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ  2(0-2-4) 

 Mothods in Biological Nitrogen Fixation  

361743 ก.ปฐ. 743 การก าเนิดดินและระบบการจ าแนกดิน 3(3-0-6) 

 Soil Genesis and Classification  

361744 ก.ปฐ. 744 การส ารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดนิ       3(3-0-6) 

 Land Resources Survey and Management  
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361745 ก.ปฐ. 745 ดินในเขตร้อน 3(3-0-6) 

 Tropical Soils  

361754 ก.ปฐ. 754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขัน้สูง 3(3-0-6) 

 Advanced Soil Fertility  

361762 ก.ปฐ. 762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดนิโดยน้ า 3(3-0-6) 

 Water Erosion Control  
 

361769 ก.ปฐ.769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1  1(1-0-2) 

 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 1  

361772 ก.ปฐ. 772 ฟิสิกส์ของน้ าในดิน 3(3-0-6) 

 Physics of Soil Water  

361773 ก.ปฐ. 773 ความสัมพันธ์ของน้ าในดินและพืช 3(3-0-6) 

 Soil Water and Plant Relationships  

361779 ก.ปฐ.779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรมชาติ 2 2(2-0-4) 

 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 2  

361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3   3(3-0-6) 

 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 3  

กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ :  

362711 ก.อร. 711 การใชท้ี่ดินระบบวนเกษตร 3(3-0-6) 

 Agroforestry Landuse System  

362712 ก.อร. 712 ดินป่าไม้ 3(3-0-6) 

 Forest Soils  

362721 ก.อร. 721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3(3-0-6) 

 Forest Biodiversity  

362722 ก.อร. 722 การหมุนเวียนคารบ์อนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ 3(3-0-6) 

 Forest Ecosystem Carbon-Nutrient Cycles  

362731 ก.อร. 731 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Natural Resource Management  

362751 ก.อร. 751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร    3(3-0-6) 

 Decision Support System for Agricultural Resources Management  

362752 ก.อร. 752 การส ารวจขอ้มูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน    3(3-0-6) 

 Advanced Remote Sensing for Land Resources Management  
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(3)  หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชา ที่สอดคล้องกับการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต  

(4)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                              

361897 ก.ปฐ. 897  วิทยานิพนธ์                                                                     72  หนว่ยกิต 
     Thesis    
361898 ก.ปฐ. 898   วิทยานิพนธ์   36 หนว่ยกิต 
                            Thesis                                                                       
361899 ก.ปฐ. 899   วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 
                            Thesis                                                                       
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย 

ชื่อย่อกระบวนวิชากลางทางปฐพีศาสตร์ (ก.ปฐ. หรอื 361) ตามด้วยเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขหลักร้อย  หมายถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

 เลขหลักสิบ    หมายถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา ดังนี้ 

 1  หมายถึง   หมวดวิชาดินและภูมิอากาศ 

 2  หมายถึง   หมวดวิชาเคมีดิน 

 3  หมายถึง   หมวดวิชาจุลินทรีย์ดนิ 

 4  หมายถึง   หมวดวิชาการส ารวจดิน  

 5  หมายถึง   หมวดวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

 6  หมายถึง   หมวดวิชาฟิสิกส์ของดนิ 

 7  หมายถึง   หมวดวิชาดินและการจัดการน้ า 

 8  หมายถึง  หมวดวิชาหัวข้อเลอืกสรร 

 9  หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

 เลขหลักหนว่ย หมายถึง  อนุกรมของหมวดหมูข่องวิชา 
 

ชื่อย่อกระบวนวิชากลางทรัพยากรธรรมชาติ(ก.อร. หรอื 362) ตามด้วยเลข 3 หลัก มคีวามหมายดังนี ้

 เลขหลักร้อย  หมายถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

 เลขหลักสิบ    หมายถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา ดังนี้ 

 1  หมายถึง   หมวดวิชาวนเกษตรและดินป่าไม้  

 2  หมายถึง   หมวดวิชานิเวศวิทยาป่าไม้  

 3  หมายถึง   หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 5  หมายถึง   หมวดวิชาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 

เลขหลักหนว่ย หมายถึง  อนุกรมของหมวดหมูข่องวิชา 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 

  3.1.4.1 แบบ 1.1  

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนว่ยกติ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ 

มหาวทิยาลัย 

-  เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์  

 สอบผ่านเงื่อนไข 

ภาษาต่างประเทศ 

-  น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ -    

 น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

 รวม -  รวม - 
 

 

 

 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361899 วทิยานพินธ์ 12 361899 วทิยานพินธ์ 12 

 น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ

ครัง้ท่ี 1 

- 

    น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 รวม 12  รวม 12 

 

ปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361899 วทิยานพินธ์ 12 361899 วทิยานพินธ์ 12 

 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 2 

-  น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  สอบวทิยานพินธ์ - 

 รวม 12  รวม 12 

  

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    48 หน่วยกิต 
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3.1.4.2  แบบ 1.2 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ 

มหาวทิยาลัย 

-  เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์ - 

 สอบผ่านเงื่อนไข 

ภาษาต่างประเทศ 

-  น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ -    

 น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

 รวม -  รวม - 
 

 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

361897 วทิยานพินธ์ 9 361897 วทิยานพินธ์ 9 

    เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 1 

 

 น า เส นอ /เข้ า ร่ วมกิ จ ก รรม

สัมมนา 

-  น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 รวม 9  รวม 9 
 

 

 

 

 

ปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 

361897 วทิยานพินธ์ 9 361897 วทิยานพินธ์ 9 

  น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 2 

- 

    น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 รวม 9  รวม 9 
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ปีที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361897 วทิยานพินธ์ 9 361897 วทิยานพินธ์ 9 

  น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ 

ครัง้ท่ี 3 

- 

    น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 รวม 9  รวม 9 

 

ปีที่ 5 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 

361897 วทิยานพินธ์ 9 361897 วทิยานพินธ์ 9 

  น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  สอบวทิยานพินธ์ - 

    น าเสนอ/เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

 รวม 9  รวม 9 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    72 หน่วยกิต 
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3.1.4.3  แบบ 2.1 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361/362… กระบวนวชิาเลอืกในสาขา

เฉพาะ 

6  เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์  

 สอบผ่านเงื่อนไข 

ภาษาต่างประเทศ 

 ............... กระบวนวชิาเลอืกนอกสาขาวชิา

เฉพาะ 

3 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ  361891 สัมมนา 1 1 

 รวม 6  รวม 4 
 

 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361898 วทิยานพินธ์ 6 361898 วทิยานพินธ์ 6 

   361892 สัมมนา 2 1 

      

 รวม 6  รวม 7 
 

 

ปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361898 วทิยานพินธ์ 12 361898 วทิยานพินธ์ 12 

361893 สัมมนา 3 1  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - 

    สอบวทิยานพินธ์ - 

 รวม 13  รวม 12 
  

 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 
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3.1.4.4  แบบ 2.2 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361/362… กระบวนวิชาเลอืกในสาขาวชิา

เฉพาะ 

6 361/362… กระบวนวชิาเลอืกในสาขาวชิาเฉพาะ 6 

 สอบผ่านเงื่อนไข 

ภาษาต่างประเทศ 

 361891 สัมมนา 1 1 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ   เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์  

 รวม 6  รวม 7 
 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361899 วทิยานพินธ์ 6 361899 วทิยานพินธ์ 6 

361/362.. กระบวนวิชาเลอืกใน

สาขาวชิาเฉพาะ 

3 361892 สัมมนา 2 1 

    กระบวนวิชาเลอืกนอกสาขาวชิา

เฉพาะ 

3 

 รวม 9  รวม 10 
 

 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361899 วทิยานพินธ์ 6 361899 วทิยานพินธ์ 6 

 กระบวนวิชาเลอืกนอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

3 361893 สัมมนา 3 1 

 รวม 9  รวม 7 
  

 

ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

361899 วทิยานพินธ์ 6 36189

9 

วทิยานพินธ์ 6 

   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  -     

 รวม 6  รวม 6 
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ปีที่ 5 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 

361899 วทิยานพินธ์ 6 361899 วทิยานพินธ์ 6 

       สอบวทิยานพินธ์  

 รวม 6  รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    72 หน่วยกิต 

 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

   

(ระบุไว้ในภาคผนวก 1) 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 

ที ่

 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงานวิจัย 

(จ านวนเรื่อง 

ระยะ 5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบัน 

เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

1. รศ.ดร.สุนทร ค ายอง 

(3-5106-0032-351-0) 

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2525 

M.S. (Forest Ecology), Kyoto University, 

Japan,1985 

D.Agr. (Forest Ecology), Kyoto University, 

Japan, 1988 

3 3 6 6 35 (17) 

2. ผศ.ดร.ถาวร ออ่นประไพ 

(3-1006-0320-330-6) 

วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 

2529 

วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2534 

Ph.D. (Applied Science), University of Canbera, 

Australia, 2004 

4.5 3 4.5 6 20(10) 

3. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 

(3-5099-0013-629-2) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2524 

M.S. (Soil Science), Wageningen Agricultural 

University, Netherland, 1989 

Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), 

Mie University, Japan, 2003 

3 3 3 3 31(6) 

4. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช 

(3-4099-0054-062-1) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พชืศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534 

M.S. (Agronomy and Soils), Auburn University, 

United States Of America, 1982 

Ph.D. (Agronomy and Soils), University of Hawaii 

at Manoa, United States Of America,1991 

1.5 4 1.5 4 30(7) 
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ที ่

 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงานวิจัย 

(จ านวนเร่ือง 

ระยะ 5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบัน 

เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

5. อ.ดร.สุรีรัตน ์ลัคนาวเิชยีร 

(3-5009-0049-908-7) 

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2526  

M.S. (วนศาสตร์), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2528 

M.F.S. (Tropical Forest Science), Yale 

University, United States Of America,1987 

Ph.D. (Wildlland Resource Science), 

University of California at Berkeley ,United 

States Of America, 1995 

6 3 7.5 6 34(3) 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 

ท่ี 

 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒกิารศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จ านวน

ผลงานวจิัย 

(จ านวนเร่ือง

ระยะ 5 ปีลา่สุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

1. รศ.ดร.สุนทร ค ายอง 

(3-5106-0032-351-0) 

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2525 

M.S. (Forest Ecology), Kyoto University, 

Japan,1985 

D.Agr. (Forest Ecology), Kyoto University, 

Japan, 1988 

3 3 6 6 35 (17) 

2. ผศ.ดร.ถาวร ออ่นประไพ 

(3-1006-0320-330-6) 

วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 

2529 

วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2534 

Ph.D. (Applied Science), University of Canbera, 

Australia, 2004 

4.5 3 4.5 6 20(10) 

3. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 

(3-5099-0013-629-2) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2524 

M.S. (Soil Science), Wageningen Agricultural 

University, Netherland, 1989 

Ph.D. (Applied Bioscience and 

Biotechnology), Mie University, Japan, 2003 

3 3 3 3 31(6) 
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ท่ี 

 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒกิารศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
จ านวน

ผลงานวจิัย 

(จ านวนเร่ือง

ระยะ 5 ปีลา่สุด) 
ปัจจุบัน 

เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

4. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช 

(3-4099-0054-062-1) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พชืศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534 

M.S. (Agronomy and Soils), Auburn University, 

United States Of America, 1982 

Ph.D. (Agronomy and Soils), University of 

Hawaii at Manoa, United States Of 

America,1991 

1.5 4 1.5 4 30(7) 

5. อ.ดร.สุรีรัตน ์ลัคนาวเิชยีร 

(3-5009-0049-908-7) 

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2526  

M.S. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2528 

M.F.S. (Tropical Forest Science), Yale 

University, United States Of America,1987 

Ph.D. (Wildlland Resource Science), 

University of California at Berkeley ,United 

States Of America, 1995 

6 3 7.5 6 34(3) 

6. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ ์

(3-9098-0108-191-7) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พชืศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 2527 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชงิระบบ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 

Ph.D. (Agronomy and Soil Science), 

University of Hawaii at Manoa, United 

States Of America, 1998 

3 3 6 6 31(3) 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุมิ สังกัด 

1.  ดร.กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ D.Agr. (Soil Science) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร ธรรมชาติ 

2.  ดร.นวิัติ อนงค์รักษ์ ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร ธรรมชาติ 

3.  ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ D.Agr. (Soil Science) หอ้งปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร ศาสตร์ 

4.  รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิกุล Ph.D. (Soil Physics) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร ธรรมชาติ 

5.  ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม Ph.D.(Remote Sensing & GIS) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 

4.2 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

   - 
 

4.3 ช่วงเวลา 
 

- 
 

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

 - 
 

 

5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 
 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 

 เป็นโครงงานหรอืงานวิจัยที่มกีารวางแผนงานการทดลองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและด าเนินงาน

วิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานใน

ระดับชาติและมีความเป็นสากล 
 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 ผลงานวิจัยที่ได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทางด้านวิชาการ สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิง

วิทยาศาสตร์เกษตรได้และสามารถเผยแพรสู่่นักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 5.3  ช่วงเวลา 
 

        แบบ 1.1  

        นักศึกษาด าเนินการส่งโครงร่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพื่อการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศและสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 โดย

นักศกึษาจะต้องด าเนินการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาภาคการศกึษา

ที่ 1-2 ของปีการศกึษาที่ 2 และ ภาคการศกึษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40  

 แบบ 1.2  

  นักศึกษาด าเนินการส่งโครงร่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพื่อการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศและสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 โดย

นักศกึษาจะต้องด าเนินการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาภาคการศกึษา

ที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่  3  ภาคการศึกษาที่  1-2 ของปี

การศกึษาที่ 4 และภาคการศกึษาที่ 1-2 ของปีการศกึษาที่ 5 

 

 แบบ 2.1  

  นักศึกษาด าเนินการส่งโครงร่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพื่อการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศและสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 โดย

นักศกึษาจะต้องด าเนินการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาภาคการศกึษา

ที่ 1-2 ของปีการศกึษาที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่  

 

 แบบ 2.2  

  นักศึกษาด าเนินการส่งโครงร่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพื่อการพิจารณาเห็นชอบเมื่อ

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศและสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 โดย

นักศกึษาจะต้องด าเนินการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาภาคการศกึษา

ที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่  3  ภาคการศึกษาที่  1-2 ของปี

การศกึษาที่ 4 และภาคการศกึษาที่ 1-2 ของปีการศกึษาที่ 5 

 

  จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร    48  หนว่ยกิต 

แบบ 1.2 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   72  หนว่ยกิต 

แบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48  หนว่ยกิต 

แบบ 2.2 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  72  หนว่ยกิต 
 

5.4 การเตรยีมการ 
 

 นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรู้และความสนใจของตนเองในปัญหาต่างๆ รวมทั้งการ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักถึงการวางแผนและวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามหลัก

วิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ก่อนการเขียนและเสนอโครงรา่งงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้อง

กับปัญหาและความสนใจนั้นตอ่คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชา 
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5.5 กระบวนการประเมินผล 
 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 

ทันสมัยและมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของโครงร่างงานวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะน าเสนอต่อกรรมการวิชาการบัณฑิตศกึษาของ    คณะเกษตรศาสตร์

ตอ่ไป และนักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อน

การตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย    

2 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และ 

นักศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการ

ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง 

โดยมีนักศกึษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องเรื่อง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและกาประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เป็นบัณฑิตท่ี  
1. มีความรู้ความสามารถในระดับสูงในการวาง

แผนการวิจัยด้านปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ทันสมัยเป็นนักวิจัยรุ่น

ใหม่ที่มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและแข่งขัน

ในระดับนานาชาติ 

1. มีการเรียนและฝึกการวางแผนงานวิจัย  การ

วิเคราะห์ผลการทดสอบทางสถิติในระดับสูง มีการ

ฝึกการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร ่     

มีการฝกึการน าเสนอผลงานวิจัย 

2. เพื่อความสมบูรณ์ของปริญญา นักศึกษาระดับ

ปรญิญาเอกจะต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือ

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติ

หรอืนานาชาติที่สาขาวิชายอมรับ 

2. มีพัฒนาการต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ความรู้

สาขาวิชาทางปฐพีศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ บูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขา

อื่นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตร 

1. กระตุ้ น ให้ มี แป ล งทดลอ งขอ งงาน วิ จั ย เพื่ อ

วิทยานิพนธ์ในแหล่งปลูกพืชนั้นๆ หรือในแปลงปลูก

ของเกษตรกร 

2. มีการปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรจากหน่วยงานทาง

การเกษตรทั้งราชการและเอกชนหรือโดยปราชญ์

ชาวบ้าน 

 3. กระตุ้นให้รู้ส านึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เป็นประโยชน์ต่อ

อนาคตการปรับปรุงการผลิตเกษตรของสังคมไทย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ใน

วิชาชีพเป็นบุคลากรทางการเกษตรที่มีคุณค่า

ส าม ารถค รอ งตน แล ะครอ งงาน อ ยู่ ใน

สังคมไทยได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและ

จิตใจ 

1. มีการอบรมหรือบรรยายพิ เศษด้านจริยธรรม 

คุณธรรมและกริยามารยาทแบบไทยโดยวิทยากร

ต้นแบบ 

2. กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เข้ า ร่ วม งาน ท างด้ าน

ศิ ลปวัฒ นธรรมที่ จั ด โดยภาควิชา  คณ ะและ           

มหา วิทยาลัย (เช่น  พิธี ไหว้ครู งานท าบุญวัน 

สถาปณาคณะหรืองานท าบุญภาควิชา) ชุมชนหรือ

หน่วยงานอื่นในจังหวัดเชียงใหม ่(เช่น แห่เทียนพรรษ 

งานกฐินหรอืงานบุญประเพณีอื่นๆ) 

 3. กระตุ้นให้เกิดส านึกความรับผิดชอบในหน้าที่และ

มารยาทในการเข้าสังคมโดยการเน้นการเข้าเรียนที่

ตรงเวลา ความเคารพในครู อาจารย์และการร่วม

ท างานแบบกลุ่ม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ

ซื่อสัตย์ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นบุคลากรทางการเกษตรที่มีคุณค่า มีวินัย ตรงต่อเวลาและความ

รับผิดชอบสามารถครองตนและครองงานอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถจัดการปัญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม 

ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดย

ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและผู้ตามใน

การส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 มีการอบรมหรือบรรยายพิเศษด้านจริยธรรม คุณธรรมและกิริยามารยาทแบบไทยโดยวิทยากร

ต้นแบบ รวมทั้งกระตุ้นใหเ้กิดส านึกความรับผิดชอบในหน้าที่และมารยาทในการเข้าสังคม โดยการเน้นการ

เข้าเรียนที่ตรงต่อเวลา ความเคารพในครู อาจารย์ และมีการร่วมท างานแบบกลุ่ม ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม

รู้จักสามัคคี เคารพในการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและแนะน านักศึกษาใหม่ 

การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวม การท างานรว่มกับนักวิจัยต่างสถาบัน การท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ ฯลฯ 
 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

(1) มีการฝึกปฏิบัติในขณะจัดการอบรมหรือบรรยายพิเศษด้านจริยธรรม คุณธรรมและ

กิริยามารยาทแบบไทย 

(2) มีการตรวจสอบความตรงต่อเวลาเรียนในแต่ละวิชา รวมทั้ งวินัยการประพฤติตน            

ตามแบบอย่างของความเป็นนักศกึษาที่เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอน 

(3) มีการฝึกการปฏิบัติงานกลุ่มในวิชาที่อาจต้องส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ โดยมีการแบ่งหน้าที่ 

เช่น หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า เลขานุการกลุ่ม และอื่นๆ เพื่อฝึกการปฏิบัติตนในสภาวะ    

ความเป็นผู้น า ความเคารพในสิทธิ  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และสามารถล าดับ

ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ความรู้ 
 

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ่งในองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาด้านปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์

ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้อย่าง

ต่อเนื่องโดยสามารถบูรณาการความรู้กับสาขาวิชาอื่นๆด้านวิทยาศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ที่อาจมีผล

ต่อวชิาการและวิชาชีพที่ศึกษาค้นคว้า 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

(1) ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์อันทันสมัยรวมทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

เพื่อแนะน าการปฏิบัติการ 

 (2) กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนและเข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอน โดยการทดสอบสั้น (quiz) 

กล่าวคือ ให้วิเคราะหแ์ละตอบหัวข้อพิเศษในระหว่างการเรยีนการสอนของแต่ละวิชา 

 (3) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีที่เล่าเรียนในห้องเรียน โดยการ

ให้ปัญหาเป็นการบ้าน (home exercise) เพื่อค้นคว้าด้วยตัวเอง 

 (4) นอกจากการเรียนการสอนในวิชาบังคับขั้นสูง 3617...,3627... และมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย

จ านวนรวม 9 หน่วยกิตแล้ว นักศึกษาสามารถเรียนและฝึกการวางแผนงานวิจัยการ

วิเคราะหผ์ลการทดลองทางสถิตใินระดับสูง มีการฝึกการเขียนบทความทางวิชาการ 

 (5) เพื่อความสมบูรณ์ของปริญญา นักศึกษา โดยเฉพาะในแผน ก ต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการ

หรอืตีพมิพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรอืนานาชาติที่สาขาวิชายอมรับ 

 (6) กระตุ้นให้มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในแหล่งปลูกพืชนั้นๆ หรือในแปลง

ปลูกของเกษตรกร 

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) นักศึกษามีความสนใจในการเรียนการสอน โดยเข้าเรียนเป็นประจ าและขาดเรียนไม่เกิน 

5% ของเวลาเรียน 

 (2) มีการส่งรายงานการบ้านตรงเวลาและรายงานมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างถูกหลัก

วิชาที่ทันสมัย มีการประยุกต์ความรู้กับสาขาวิชาอื่นและมีการใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นแนว

ทางการวเิคราะหป์ัญหาที่เป็นของตนเอง 

 (3) มีผลการทดสอบการเรียนในระดับมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย คือมีผลสอบปลายภาค 

(GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
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(4) นักศึกษามีการค้นคว้า ตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลทางวิชาการเกษตรศาสตร์และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ สามารถวางแผนการทดสอบของ

งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง อย่างเข้าใจในปัญหาและถูกต้องตามหลักวิชา

วิทยาศาสตร์เกษตร มีการประยุกต์การตรวจค้นโดยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ได้ผลการ

ทดลองที่เป็นองค์ความรูใ้หม่มคีวามทันสมัยในวงการวชิาการเกษตรสากล 

 (5) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองของงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวบรวมเขียนเป็น

บทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สามารถน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและ/หรือ

ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสามารถคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ

เทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถสืบค้น น ามา

วิเคราะหส์ังเคราะหเ์พื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณา

การแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและด าเนินการ

โครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติใน

วิชาชีพอย่างมนียัส าคัญ 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 กระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชาใช้สื่อการเรียนที่ทันสมัย มีการประยุกต์เทคโนโลยี

ใหม่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจกับผู้เรียน ใช้ปัญหาในการเกษตร ปัจจุบันที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเป็น

ประเด็นในการศึกษาเพื่อเสริมการสอนในขณะเรียน ใช้นักศึกษาเป็นสื่อกลาง โดยกระตุ้นให้นักศึกษาได้   

สืบค้นหามูลเหตุของปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อสร้างโจทย์ส าหรับการวิเคราะห์อย่างมีตรรกะโดย

ประยุกต์จากทฤษฎีที่เรียนรูใ้นวิชานั้นๆ เป็นทักษะในการวิเคราะหแ์ก้ไขโจทย์ดังกล่าว 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 

(1) นักศึกษาสามารถควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์อันทันสมัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(2) นักศึกษาสามารถสร้างโจทย์ปัญหาปัจจุบันทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้นๆ 

 (3) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกหลักวิชาการรวมทั้งมีการน าเสนอ    

ผลการวิเคราะหแ์ก้ไขได้อย่างทันสมัย สามารถประยุกต์เทคโนโลยีใหมใ่นการน าเสนอ 
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(4) ในขณะการน าเสนอ มีการอธิปรายถกเถียงกระหว่างนักศึกษาด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยน      

ทัศนวิสัยในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า

การอธิปราย 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน         

การรับผิดชอบ 
 

เป็นผูม้ีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพกับกลุ่มคนหลากหลายทั้ง

ด้านเชื้อชาติและวัฒนาธรรม สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง สามารถวางแผน วเิคราะหแ์ละแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง

ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการ

หรอืวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 (1) การสร้างกลุ่มวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกลุ่มตามความสนใจ เช่น กลุ่มวิจัยทางด้าน     

การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น 

 (2) มีการกระตุ้นให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มได้ฝึกสืบค้นปัญหาด้านปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติจากการลงสบืค้นในพื้นที่จรงิ 

(3) สร้างความร่วมมือทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน 

(4) มีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

          2.4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

 (1) มีโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่วางแผนงานอันสื่อถึงการแก้ปัญหาปัจจุบันทันทีที่เกิดขึ้นใน

พืน้ที่จรงิ 

 (2) มีงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีบูรณาการกับชุมชนเกษตรและนักศึกษาสามารถร่วมวิเคราะห์

ปัญหากับชุมชน 

(3) นักศึกษาสามารถผ่านการประเมิน (ระดับเกรด S) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนาที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน 
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2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

          2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องสามารถคัดกรองข้อมูล

ทางคณิตศาสตร์และสถิติอันทันสมัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถ

สือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการผา่นสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 

         2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) บังคับเลือกเรียนบางวิชา (ที่มเีนือ้หาวิชาอันทันสมัย) 

(2) มีห้องสารสนเทศของสาขาวิชา ที่มีเครื่องมือ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัยและพอเพียงกับ

จ านวนนักศึกษา 

 (3) มีห้องสารสนเทศของสาขาวิชาที่มีเครื่องมือ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัยและพอเพียงมี    

การฝึกอบรมพิเศษการใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูล        

ทางวิทยาศาสตร์ เชน่ N-note, Power point, VCD และ Program, Statistics Analysis เป็นต้น  

(4) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาทางด้านการเขียนบทความสื่อสารทางวิชาการ) เพื่อฝึกทักษะ

ในการเขียนบทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยของตนเอง 
 

2.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์จากบางส่วนของผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

เป็นที่ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) สามารถสร้างและเรียบเรียงผลงานวิจัยเป็นส านวนแผ่นภาพ (Power point) น าเสนอต่อที่

ประชุมทางวชิาการในระดับชาติหรอืนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

(3) มีเนื้อหาวิทยานิพนธ์เป็นวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ

เกษตรของไทยและผ่านการประเมนิ (ระดับเกรด S) จากคณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ 
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3.  แผนที่การะจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping) 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

361712 ทรัพยากรดินและภูมิอากาศของระบบเกษตร                  
361723 สมดุลยเ์คมีในดนิ                  
361724 เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน                  
361725 ดินในสภาพน้ าขัง                  
361732 อนิทรียวัตถุในดิน                  
361733 การตรึงไนโตรเจนทางชวีภาพ                  
361734 วธีิการศกึษาการตรึงไนโตรเจนทางชวีภาพ                  
361743 การก าเนิดดินและระบบการจ าแนกดิน                  
361744  การส ารวจและการจัดการทรัพยากรท่ีดนิ                  
361745 ดินในเขตร้อน                  
361754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง                  
361762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้ า                  
361769 หัวขอ้เลอืกสรรทางปฐพศีาสตร์  

            และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 
                 

361772 ฟิสิกสข์องน้ าในดิน                  
361773 ความสัมพันธ์ของน้ าในดนิและพชื                  
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

361779 หัวขอ้เลอืกสรรทางปฐพศีาสตร์  

            และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 
                 

361789 หัวขอ้เลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์  

            และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 
                 

362711 การใช้ท่ีดนิระบบวนเกษตร                  
362712 ดินป่าไม้                  
362721 ความหลากหลายทางชวีภาพป่าไม้                   
362722 การหมุนเวยีนคารบ์อนและธาตุอาหาร 

            ในระบบนเิวศป่าไม้ 
                 

362731  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยนื                  
362751การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่ อจัดการ

ทรัพยากรเกษตร 
                 

362752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการ

จัดการทรัพยากรท่ีดนิ 
                 

366722 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดการ

ทรัพยากร 
                 

 

 
 



 

 

 

51  

     

      

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

361891  สัมมนา 1                  

361892  สัมมนา 2                  

361892  สัมมนา 3                  

361897  วิทนยานิพนธ์                  

361898  วิทนยานิพนธ์                  

361899  วิทนยานิพนธ์                  
                 

 

                   

                                    ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

1.2 สามารถจัดการปัญาหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้ดุลย

พินิจอย่างผู้รู้ด้วยคุณธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มี เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรูส้ึกของผูอ้ื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

1.3 สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข

สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ

ขัดแย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

1.4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

จรยิธรรมในสภาพแวดล้อมของการท าทงาน และในชุมชน 
  

2.  ความรู้ 

2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2.2 สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ

ความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นทียอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาดมี

ความเข้าใจอย่างลึกซึ่งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.4 มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้ งในระดับชาติ

และนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ ที่อาจมผีลกระทบต่อวชิาการและวิชาชีพ 
  

3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 สามาถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ โดยใช้

ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และเทคนิคการแสงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ

ปัญหาส าคัญได้อย่างสรา้งสรรค์ 

3.2 สามารถสืบค้น น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 

หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์  
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3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่

สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 

โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่

สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนงทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมี

นัยส าคัญ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาตแิละวัฒนธรรม  

4.2 สามารถวางแผนวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง ใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ า

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.3 สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น

ผูน้ าในทางวิชาการหรือวชิาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
  

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น

ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 

5.2 สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวง

วิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอรายงาน

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพืทางวิชาการ

และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรอืโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา 

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า

ล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล  
 

1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 

A ดีเยี่ยม (excellent) 4.00 

  B+ ดีมาก (very good) 3.50 

B ดี (good) 3.00 

  C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 

C พอใช้   (fair) 2.00 

  D+ อ่อน (poor) 1.50 

D อ่อนมาก (very poor) 1.00 

F ตก (failed) 0.00 
 

1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

V ผู้เข้ารว่มศึกษา (visitor) 

W การถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
 

  1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
 

อักษรล าดับขัน้ ความหมาย 

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 

P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (in progress) 
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T วิทยานิพนธ/์ยังอยู่ในระหวา่งด าเนินการ (thesis in progress) 
 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา

จะต้องได้ล าดับขั้น ไม่ต่ ากว่า C มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา ก.ปฐ. 

891 (361891) ก.ปฐ. 892 (361892) และ ก.ปฐ. 893 (361893) 897 (361897) ก.ปฐ. 898 (361898) 

และ ก.ปฐ. 899 (361899) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 
 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  - ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

  - ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา 
   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

  - ประเมินจากบัณฑติที่จบ 

  - ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 
   

3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 หลักสูตร แบบ 1.1 

1) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

2) สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

3) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

4) สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

5) นักศกึษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความ

ฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง  ทั้งนี้ต้องเป็นการน าเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีนักศึกษา

เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
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ศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 
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หลักสูตร แบบ 1.2 

1) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

2) สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

3) ปฏิบัติครบตามเงื่อมไขของสาขาวิชา 

4) สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

5) นักศกึษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความ

ฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง  ทั้งนี้ต้องเป็นการน าเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย    3 เรื่อง โดยมีนักศึกษา

เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 

 หลักสูตร แบบ 2.1 

1) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

2) สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

3) ศกึษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อมไขของสาขาวิชา 

4) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน

สาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

5) สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive examination) 

6) สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

7) นักศกึษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความ

ฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง  ทั้งนี้ต้องเป็นการน าเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

8) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีนักศึกษา

เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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9) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 

 

 หลักสูตร แบบ 2.2 
 

1) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

2) สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

3) ศกึษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อมไขของสาขาวิชา 

4) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน

สาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

5) สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive examination) 

6) สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

7) นักศกึษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความ

ฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง  ทั้งนี้ต้องเป็นการน าเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

8) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยมีนักศึกษา

เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย  1 เรื่อง  

9) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ใหม้ีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ  

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกการอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีความร่วมมือในเชิงวิชาการกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยช้ันน าอื่นทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ ์

    (2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี         

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7.  การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 

(1) เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ท า

หนา้ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนวิชาและรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 

(3) มีการจัดท าแผนการสอนและเกณฑก์ารวัดและประเมินผล 

(4) มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ก่นักศึกษา 
 

2.  การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 

 2.1  การบรหิารงบประมาณ 
 

 มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล เป็ น ไปตามระเบียบบริหารการเงินของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วใน

ปัจจุบันเฉพาะรายการส าคัญ จ านวน 86 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 LCD (โปรแจกเตอร์) 1 

2 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับตรวจสอบชนดิ ของแร่ธาตุ 15 

3 กล้องส่องแผนที่ทางอากาศ           8 

4 กล้องส่องหนิและแร่                29 

5 โกร่งบดดิน 1 

6 เข็มทิศสนาม                     2 

7 คีปแอป์มเิตอร์                    1 

8 เครื่องกรองแบคทีเรยีพร้อมแผ่นเยื่อรอง 1 

9 เครื่องกลั่นน้ าชนดิพิเศษ            1 

10 เครื่องกลั่นไอน้ า 1 

11 เครื่องขัดหิน                     1 

12 เครื่องเขย่า 6 
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ล าดับ รายการ จ านวน 

13 เครื่องเขย่าตัวอย่างดนิ             2 

14 เครื่องเขย่าและร่อนดิน 2 

15 เครื่องเขยีนแผนที่พร้อมอุปกรณ์         2 

16 เครื่องคนสารละลายโดยใช้แมเ่หล็ก 2 

17 เครื่องค านวณเนื้อที่                1 

18 เครื่องเจาะดินโดยใช้แรงกระแทก 1 

19 เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ              1 

20 เครื่องช่ังสารเคมีและช่ังวิเคราะหด์ิน     22 

21 เครื่องดูดน้ ายาแบบออร์โทเมตริดสี    2 

22 เครื่องดูดไอกรด 2 

23 เครื่องไตรเตรทสารละลาย 2 

24 เครื่องถ่ายทอดการบรรยายบนฉาก 1 

25 เครื่องบดตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์  2 

26 เครื่องบันทึกแผนที่แบบเป็นตัวเลข 1 

27 เครื่องปั่นดิน 15 

28 เครื่องปั่นตกตะกอนพร้อมหัวเหวี่ยง 4 อัน 1 

29 เครื่องปั่นตกตะกอนพร้อมหัวเหวี่ยง 6 อัน  1 

30 เครื่องปั่นให้ตกตะกอนด้วยความเร็วต่ า    1 

31 เครื่องปั่นให้ตกตะกอนด้วยความเร็วสูง  1 

32 เครื่องปั๊มดูดอากาศในการกรองสารเคมี 1 

33 เครื่องผสมสาร                     2 

34 เครื่องเพอร์รีสตอลคินัม 1 

35 เครื่องมือวัดการดูดคลื่นแสง 1 

36 เครื่องมือวัดการพังทลายของดนิ 1 

37 เครื่องมือวดัความเป็นกรด-ด่าง 2 

38 เครื่องมือวัดความเร็วของกระแสน้ าในล าธาร        1 

39 เครื่องมือวัดความลาดเทของพื้นที 2 

40 เครื่องมือวเิคราะหป์ริมาณออกซิเจนในน้ า 1 

41 เครื่องย่อยตัวอย่างเพื่อวเิคราะหห์า ปริมาณไนโตรเจน 2 

42 เครื่องวัด pH 1 
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ล าดับ รายการ จ านวน 

43 เครื่องวัดการซึมน้ าผ่านผวิดินแบบ ควบคุมแรงดันน้ าของดนิระดับต่าง ๆ 1 

44 เครื่องวัดความลาดชันของพืน้ที่           4 

45 เครื่องวัดความสูงวัดได้ 500 ม. อ่านความแตกต่างได้ทุกช่อง 10 ม.        1 

46 เครื่องวัดเนื้อที่ดิน 1 

47 เครื่องวัดปริมาณธาตุอาหารในดิน และพชื (Spectrophotometer) 1 

48 เครื่องวัดระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล           1 

49 เครื่องวัดระยะทางและความสูง       1 

50 เครื่องวัดสัญญาณความถี่ 1 

51 เครื่องวัดสารละลายเกลือในดิน 1 

52 เครื่องวัดอุณหภูมดิิน 1 

53 เครื่องวเิคราะหธ์าตุอาหารในพืชโดย  1 

54 เครื่องวเิคราะหอ์ิออนเฉพาะโดยอิเลคโทรด 1 

55 เครื่องสกัดน้ าจากดินโดยใช้แรงดัน 1 

56 เครื่องหาความแนน่ของดนิ           4 

57 เครื่องหาความยาวของแผนที่         2 

58 เครื่องหาปริมาณความชืน้ที่เป็นประโยชน์ของดินพร้อมทั้งอุปกรณ์ครบชุด  1 

59 เครื่องหาปริมาณธาตุอาหารพืชโดยวิธี           1 

60 เครื่องหาพื้นที่ของแผนที่            2 

61 เครื่องอบต้นพชืที่มีขนาดใหญ่ 1 

62 เครื่องอัดน้ ายาสูญญากาศ  1 

63 ตะแกรงวิเคราะหค์วามคงทนของดนิ 21 

64 ตัวอย่างหินและแร่  1 

65 ตุ้มน้ าหนักอย่างละเอียด                     4 

66 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 

67 ตู้ปลอดเชือ้ 1 

68 ตู้อบความรอ้นไฟฟ้า 1 

69 ตู้อบฆ่าเชื้อดว้ยความรอ้น 1 

70 ตู้อบฆ่าเชื้อแบบใช้ความดัน และความรอ้น         1 

71 ตู้อบตัวอย่างต้นพืชเพื่อหาน้ าหนักแหง้ 4 

72 ตู้อบพร้อม Time switch และช้ันวาง ของ 2 ช้ัน   1 



 

 

 

63  

ล าดับ รายการ จ านวน 

73 ตู้อบพืชพร้อมถาดและพัดลมระบายอากาศ 1 

74 เตาจ่ายความร้อน (Hot plate)  1 

75 เตาเผา                        4 

76 เตาฮอทเพลท                   1 

77 โถแก้วไฮโดรมเิตอร์               6 

78 แท่นเหล็กวางเครื่องบดพืช           1 

79 สว่านเจาะดิน  16 

80 หลอดเจาะดิน  10 

81 หลอดแท่งแก้วปลายแพลตดินั่ม 1 

82 หลอดอุปกรณ์หาปริมาณสังกะสี, ทองแดง โดยการแพร่รังสีคลื่นพลังงาน 3 

83 อิเล็กโทรด 1 

84 อิเล็คโทรดส าหรับปริมาณ ธาตุไนเตรท และคลอไรด์    1 

85 อุปกรณ์ลดความชืน้                7 

86 ไฮโดรมเิตอร์พร้อมอุปกรณ์  1 

 

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 

 หนังสือ 

หนังสือภาษาไทย  จ านวน   21,268  เล่ม 

  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน   14,283  เล่ม 

 วารสาร 

  วารสารภาษาไทย  จ านวน   59  รายการ 

  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน   15  รายการ 
 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 

-  มีการจัดการประสานงานกับห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดหาหนังสือหรอืต าราเรียนทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบ   

การเรียนการสอน 

-  พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ ์ที่ใชใ้นการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

-  มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรที่ใช้ส าหรับการาจัดการเรียนการสอนเป็นประจ า       

ทุกปีงบประมาณ 
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 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คอยติดตามหนังสือ ต ารา วารสารและวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน

การสอน ตลอดจนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ  มีส ารวจความต้องการ

วัสดุและครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจ าปีและประเมินความเพียงพอว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร  

นอกจากนีใ้นการประชุมของภาควิชาฯได้มจีัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับครุภัณฑก์ารเรียนการสอนให้

แตล่ะสาขาวิชา 
 

3.   การบริหารคณาจารย์ 
 

 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในกรณีที่มีเหตุผลหรือ

ความจ าเป็นพิเศษ อาจยกเว้นคุณสมบัติดังกล่าวได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ระบุไว้ในภาคผนวก 9) 
 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต

เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

 3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 การแต่งตั้ งอาจารย์พิ เศษ มุ่ งให้ เกิดการพัฒนาประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นักศึกษา

นอกเหนอืไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณก์ารท างานในวิชาชีพจรงิ 

 คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2550 ข้อ 

4 (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 7) คือ อาจารย์พิเศษ หมายความว่า เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่

ไม่ได้เป็นอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์   หรือเป็นพนักงานสาย

วิชาการของมหาวิยาลัยและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยประเมินจากผลงานการค้นคว้าทางวิชาการหรอืมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพโดยทั่วไปที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารับรองและคณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
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 กระบวนการจัดสรร 

             1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาปฐีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็น

ผูพ้ิจารณาคัดเลือกผูท้ี่มคีุณสมบัติเหมาะสม 

             2. ผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ 

 วิธีการอนุมัติ 

 วิธีการอนุมัติจะด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งตามระเบียบเรื่องการแต่ งตั้งอาจารย์ในบัณฑิต

วิทยาลัย (อาจารย์พิเศษ) 

 สัดส่วนอาจารย์พิเศษต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 

 คิดเป็นสัดส่วน อาจารย์พิเศษ : อาจารย์ประจ าในหลักสูตร เท่ากับ 1:0.8 
 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการ

อบรม ดูงาน ทัศนศึกษาและการวิจัยสถาบัน 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศกึษา 

 คณะมีการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศกึษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษา

กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน

ส าหรับอาชีพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office 

hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

จัดท ากิจกรรมแก่นักศกึษา 

 5.2  การอุทธรณ์ของนักศกึษา 

 นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสทิธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบ

ค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบและยื่นเรื่องผ่านงานวินัยกองพัฒนา

นักศึกษาและให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

อุทธรณ์ โดยค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 (1) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและโลกเพื่อ

ศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

(2) ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติก่อนการปรับปรุง

หลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

แบบ 1.1 และ 2.1 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x 

(3) มีรายละเอียดรายวิชาและรายเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

x x x x 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวชิาการ และหรอืวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่)   1-5  1-5  1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ)  10 10 11 12 

เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว

บ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บั งคับและตัวบ่งชี้รวมใน      

แตล่ะปี   
 

แบบ 1.2 และ 2.2 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

ปีที่ 

6 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x x 

(3) มีรายละเอียดรายวิชาและรายเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

ปีที่ 

6 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือ

วิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวชิาการ และหรอืวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่)   1-5  1-5  1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ)   10 10 10 10 11 12 

 

เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว

บ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน      

แตล่ะปี   
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หมวดที่ 8.  กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

 1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 

  มีการประเมินผลการสอบของอาจารย์โดยนักศึกษาและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดย

อาจารย์แตล่ะท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

  วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

  ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

  ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวทิยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

 ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียการสอนของ

อาจารย์  บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง

ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาและน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
 

1.   ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 
 

ก.ปฐ. 712 (361712) ทรัพยากรดินและภูมิอากาศของระบบเกษตร 3(3-0-6) 

  Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361211 และ 362441 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตพืชกับทรัพยากรแวดล้อมในดินและภูมิอากาศข้อมู ล          

สภาพภูมิอากาศรวมทั้งลักษณะฝนตก การกระจายตัว และการคายระเหยของน้ า แบบจ าลอง        

ความสมดุลย์ของน้ าที่เกี่ยวเนื่องกับศักยภาพของฤดูปลูก การเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศเกษตร การประเมิน

ความเหมาะสมของที่ดิน และการแบ่งเขตนิเวศเกษตรของประเทศ 

 Edaphic and climatic resources in relation to crop production. Climatic data including 

evapotranspiration. Simple water balance models with respect to potential growing season. 

Approaches to agroclimatic, land suitability assessment, and agro-ecological zoning of Thailand. 

 

ก.ปฐ. 723 (361723) สมดุลย์เคมีในดิน 3(3-0-6) 

   Chemical Equilidrium in Soils 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 361211 และ 203727 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การใช้หลักการความสมดุลทางเคมีที่มีต่อความสามารถในการละลายในดินและสภาพแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้องการพยากรณ์การละลายและการตกตะกอนของแร่ธาตุในดิน การหาหลักการพื้นฐานทางเคมี

ส าหรับการผุพังของแร่ธาตุ ความสมดุลย์ของคาร์บอเนต ความสัมพันธ์ของการละลาย การตกตะกอน

ของซัลไฟด์ คเีลชั่นของโลหะ การเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซของไนโตรเจน และกระบวนการที่ส าคัญอื่นๆ 

 The application of the principles of chemical equilibrium  to  the solubility relationships  in  

soils and related environment. Prediction of dissolution and precipitation of soil minerals. Investigation 

of the chemical basis for mineral weathering, carbonate equilibria, solubility relationships, 

precipitation of sulfides, metal chelation, denitrification, and other importand processes. 
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ก.ปฐ. 724 (361724) เคมีฟิซกิัลของคอลลอยด์ดิน 3(3-0-6) 

   Physical Chemistry in Soils 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361421 และ 203727 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 สมบัติทางด้านเคมีฟิสิกส์ของดินและสารละลายดิน  ทบทวนโครงสร้างทางเคมีของแร่ธาตุ    

ทั่วๆ ไปในดิน ทฤษฎีและข้อคิดของลักษณะทางเคมีของคอลลอยด์ ลักษณะพื้นผิวของคอลลอยด์ดินและ

การใชเ้ทคโนโลยีของดินเหนยีวในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 Phisiochemical properties of soils and soil solution, review of structural chemistry of 

common minerals in soils, modern theories and concepts of colloid chemistry, surface phenomena of 

soil colloids, and technological application of clay in related fields. 

 
 

ก.ปฐ. 725 (361725) ดินในสภาพน้ าขัง 3(3-0-6) 

   Submerged Soils 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361421 และ 203727 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 ธรรมชาติและสมบัติทางเคมี เคมีไฟฟ้าและชีวเคมีของดินภายใต้สภาพน้ าขัง รวมทั้ ง         

การจัดการ การปลูกข้าวในดินนา 

 Chemical, electrochemical, and biochemical nature and properties of soil under submerged 

conditions including soil management pratices in paddy rice cultivation. 

 

ก.ปฐ. 732 (361732) อินทรยีวัตถุในดิน 3(3-0-6) 

   Soil Organic Matter 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 203305 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 องค์ประกอบสมบัติทางเคมี ชีวเคมีของการสังเคราะห์และการย่อยสลายวิธีการทดลอง 

บทบาท และผลของอนิทรียวัตถุในดิน อินทรียวัตถุบางชนิดและปัญหาการจัดการปลูกพืชในดิน 

 Composition, chemical properties, biochemistry of formation and degradation, methods  of 

investigation and effects of soil organic matter, some organic matter and crop management proplems 

in soil. 
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ก.ปฐ. 733 (361733) การตรงึไนโตรเจนทางชีวภาพ 3(3-0-6) 

   Biological Nitrogen Fixation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361431 และ 203305 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนที่อยู่อย่างอิสระ อย่างมีความสัมพันธ์และ

อยู่ แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชีวเคมีของการตรึงไนโตรเจน วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจน        

ทางชีวภาพ ความส าคัญของการตรงึไนโตรเจนและการปรับปรุงการตรึงไนโตรเจนในการเกษตร 

 Physiology  and ecology of  free-living,  associative  and  symbiotic N-fixing microbes, 

biochemistry of nitrogen fixation, Methods of studying the biological N-fixation, Significance and 

improvement of biological N-fixation in agriculture. 

 

ก.ปฐ. 734 (361734) วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ 2(0-2-4) 

   Methods in Biological Nitrogen Fixation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361733 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การแยก การระบุชนิดและวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน การประเมินการตรึง

ไนโตรเจนการเตรยีมหัวเชื้อและการควบคุมคุณภาพ 

 Isolation, dentification and cultivation methods of N-fixing microbes,N-fixation ssessment. 

Inoculum and quality control. 

 

ก.ปฐ. 743 (361743) การก าเนดิดินและระบบการจ าแนกดิน 3(3-0-6) 

   Soil Genesis and Classification 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361442 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 สัณฐานขนาดใหญ่และจุลสัณฐานวิทยาของดิน  องค์ประกอบและลักษณะดิน  การผุพังและ

การเปลี่ยนแปลงของดิน กระบวนการก าเนิดดิน สิ่งแวดล้อมดิน หลักการจ าแนกดิน ระบบการจ าแนกดิน

สมัยใหม่ ธรรมชาติของตัวดินและภูมิทัศน์ แบบจ าลองพื้นที่ดินระบบ 9  หน่วยและการใช้ การอธิบาย   

การจ าแนกดินและแผนที ่
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 Macro and micromorphology of soils, soil composition and characterization, weathering 

and soil formation, pedogenic processes, soil environment, principles of soil classification, modern soil 

classification systems, natural soil bodies and soilscapes, the nine unit landsurface nodel and 

application, interpretation of soil classifications and maps. 

 

ก.ปฐ. 744 (361744) การส ารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดิน 3(3-0-6) 

   Land Resources Survey and Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361442 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 ค าจ ากัดความและสหสัมพนัธข์องทรัพยากรบนดิน วธีีการทั่วไปในการส ารวจทรัพยากร เทคนิค

เฉพาะส าหรับการส ารวจภูมิอากาศ ธรณีวิทยา แบบแผนที่ดิน อุทกวิทยา ดิน พืช และสัตว์ การวัดค่า  

การส ารวจทรัพยากร ปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ดนิ กรณีศึกษาและการมอบหมายงาน 

 Definition of above-ground resources and their interrelationships. General approaches to 

resource to resource survey. Specific techniques for survey of climate, geology, land form, 

hydrology, soils, vegetation and fauna. Evaluation of resources survey. Problems of land resource 

management. Case studies and assignments. 

 

ก.ปฐ. 745 (361745) ดินในเขตร้อน 3(3-0-6) 

   Tropical Soils 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361442 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการก าเนิดและการกระจายตัวของดินในเขตร้อน   ทั้ง

ภายใต้การเพาะปลูกพืช และป่าธรรมชาติ ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดของดินที่มีผลต่อการใช้ทรัพยากรที่ดิน 

เช่น ปัจจัยทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ธาตุ และระบบผิวหน้าดิน ความส าคัญของการศึกษาวิจัยในดินที่มีปัญหา 

และวิธีการแก้ไขปัญหาเหลา่นั้น 

 The influence of environmental factors governing the genesis and distribution of  soil  in 

the tropics both under the varying cultivation practices and the natural forest stands. Soil limiting 

factors affecting the utilization of land resources such as chemical, physical, mineralogical and 

landsurface systems. The importance of current research studies on problem soils and means for 

solving those problems. 
 

 

 



 

 

 

74  

ก.ปฐ. 754 (361754) ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 3(3-0-6) 

   Advanced Soil Fertility 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361351 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การใช้เทคนิคในการปรับปรุงดิน  ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีและการเจริญเติบโต  

ของพืช โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารและไม่มีธาตุอาหาร การใช้ผลวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อแนะน า

โปรแกรมการใชปุ้๋ย และการวางแผนการใชท้ี่ดนิ 

 Implementation of soil improving techniques, specifically in  areas of nutrient and  non- 

nutrient, related to chemical composition and growth of plants. Use of soil and plant analysis for 

recommendation in fertilizer programs and land use planning. 

 
 

ก.ปฐ. 762 (361762) การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้ า 3(3-0-6) 

   Water Erosion Control 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361461 หรอื 362461 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การใช้เทคนิคในการปรับปรุงดิน  ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีและการเจริญเติบโตของ

พืช โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารและไม่มีธาตุอาหาร การใช้ผลวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อแนะน า

โปรแกรมการใช้ปุ๋ย และการวางแผนการใชท้ี่ดนิ 

 Occurrence and  types of soil erosion,  control measures and planning,  equipment  for 

water erosion control and their effective uses, soil loss prediction equation, research methods and 

conservation needed inventory. 

 

ก.ปฐ. 769 (361769) หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ 1(1-0-2) 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 1    

 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ส าคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์

ความรูท้างปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Lectures on the current significant and specific topics of interest related to soil science and 

natural resource management 
 



 

 

 

75  

ก.ปฐ. 772 (361772) ฟิสิกส์ของน้ าในดิน 3(3-0-6) 

   Physics of Soil Water 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361471 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 กลไกของความสัมพันธ์ของน้ าและการเคลื่อนที่ของน้ าในดิน  การใช้หลักวิชาฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์ในการอธิบายความสัมพันธ์การกระจายตัวและการเคลื่อนที่ของน้ าในดิน 

 The mechanism  of  water retention  and  water movement  in  soil. The application of 

physics and mathematics to the retention. Distribution and movement of soil water. 

 
 

ก.ปฐ. 773 (361773) ความสัมพันธ์ของน้ าในดินและพืช 3(3-0-6) 

   Soil Water and Plant Relationships 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361471 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 ความส าคัญของน้ าในดินต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้าที่ของน้ าในพืช ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการเคลื่อนที่ของน้ าจากดินไปรากผ่านล าต้นไปยังบรรยากาศ รวมทั้งการวัดกระบวนการที่เกิดขึ้น 

การวางแผนการใชน้้ าและงบดุลย์ของน้ า ในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงสุด 

 The  importance  of  soil  water  to plant  growth;  the  functions  of  water  in  plants,  

interrelations among the processes involved in water movement from soil to roots, through plants, 

and into the atmosphere, including measurement of the processes. Water budget and water use 

planning to optimize crop yield. 

 
 

ก.ปฐ. 779 (361779) หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 2    

 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ส าคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์

ความรูท้างปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Lectures on the current significant and specific topics of interest related to soil science 

and natural resource management 
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ก.ปฐ. 789 (361789) หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ 3(3-0-6) 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 3    

 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ส าคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์

ความรูท้างปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Lectures on the current significant and specific topics of interest related to soil science and 

natural resource management 
  

 

ก.อร. 711 (362711)   การใช้ท่ีดินระบบวนเกษตร 3(3-0-6) 

   Agroforestry Landuse System 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 ที่มา หลักการและนิยามของระบบวนเกษตร  สถานภาพและปัญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ซึ่ง  สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาระบบ     

วนเกษตร การจ าแนกประเภทและลักษณะของระบบวนเกษตร การบูรณาการระหว่างนิเวศวิทยาเกษตร

และนิเวศวิทยาป่าไม้ เพื่อเกิดเป็นระบบนิเวศวิทยาของระบบวนเกษตร ประโยชน์จากระบบวนเกษตรที่เกิด

จากส่วนที่เป็นทรัพยากรป่าไม้และองค์ประกอบอื่นๆ ระบบเกษตรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

บทบาทของวนเกษตรที่มีต่อสถาบันและชุมชนในชนบท ตลอดจนชุมชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบ

เกษตรเพื่อความยั่ งยืนของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ             

การด าเนินงานวนเกษตรและการประเมนิผล 

 Background, concept and importance of agroforestry systems;   Status and problems of  

land utilization related to natural resources; Conflicts in landuse and development of Agroforestry 

landuse; Classification, types and characteristics of Agroforestry systems; Integrated approach 

between ecology of agriculture and forest ecology becoming the ecology of Agroforestry systems; 

Benefits from the forest component and other components of the systems; Agroforestry systems and 

socio-economic factors; Roles and influence of Agroforestry upon institutions and rural communities; 

Management of the Agroforestry systems for sustainability of rural livelihood and natural resources; 

and case studies, based on the analysis and evaluation of Agroforestry systems. 
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ก.อร. 712 (362712)  ดินป่าไม้ 3(3-0-6) 

   Forest Soils 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361212 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 ความหมาย ปัญหาและความส าคัญของดินป่าไม้  ชนิด  ลักษณะและคุณสมบัติทาง    

กายภาพเคมีของดินป่าไม้ในป่าธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตในดินป่าไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ      

ความผันแปรของดินป่าไม้ ดินป่าไม้กับการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช ดินกับการท าไร่เลื่อนลอย ดินกับ   

การปลูกสร้างสวนป่า ดินและการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในระบบวนเกษตรและป่าชุมชน แนวทาง    

การจัดการดินป่าไม้ 

 The definitions, problems and  importance of forest soils,  soil types,  chracteristics and 

physico-chemical properties, soil organisms, physical environments and variation of forest soils and 

nutrient cycling, soils and shifting cultivation, soils and forest plantations, soils and nutrient cycling in 

agroforests and community forests, management of forest soils 

 

ก.อร. 721 (362721)  ความหลากหลายทางชวีภาพป่าไม้ 3(3-0-6) 

 Forest Biodiversity 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ ปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้  แนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของ

พืชป่า โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้  ผลผลิตปฐมภูมิและทุติยภูมิของป่าไม้  วิธี

การศึกษาพืชป่าเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินสภาพความความหลากหลายของพืชและสภาพป่า               

ความหลากหลายของสัตว์ป่าและวิธีการศึกษาส ารวจ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพป่าไม้ 

อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บทบาทความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ต่อกลไกการท างานเชิง

หน้าที่ของระบบนิเวศ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 Forest ecosystem concepts; problems about  forest ecosystems  and  biodiversity;  forest 

biodiversity Concepts; plant diversity concepts; structure and dynamics of forest plant communities; primary 

and secondary production of forests; methods of plant quantitative and qualitative study; assessment of plant 

diversity and forest condition; wildlife diversity and study methods; forest insects, organisms in forest floor and 

soil; mushroom diversity and study methods; utilization of forest biodiversity resources; roles of physical 

environmental factors; roles of forest biodiversity on ecosystem functions; conservation and management of 

forest biodiversity resources 
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ก.อร. 722 (362722)  การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนเิวศป่าไม้ 3(3-0-6) 

   Forest Ecosystem Carbon-Nutrient Cycles 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 แนวความคิดเกี่ยวกับการหมุนเวียนของคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้    การเข้าสู่

ระบบนิเวศของคาร์บอนและธาตุอาหาร การสังเคราะห์แสงของพืชป่าและผลผลิตทางชีวภาพป่าไม้ การ

หมุนเวียนภายในระบบนิเวศและการสะสมในส่วนต่างๆ ทั้งในมวลชีวภาพของพืช สัตว์ จุลินทรีย์และดิน 

การเคลื่อนย้ายระหว่างพืชและดิน การสูญเสียคาร์บอนและธาตุอาหารออกไปจากระบบนิเวศจากการเซาะ

กร่อนหน้าดิน ไฟป่า การตัดฟันต้นไม้และหาของป่าและการหายใจของสิ่ งมีชีวิต การประเมินสมดุลของ

คาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศและบทบาทต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษาการหมุนเวียนของคาร์บอน

และธาตุอาหารในระบบนิเวศ แนวทางการจัดการและฟื้นฟูระบบนิเวศโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหมุนเวียน

ของคาร์บอนและธาตุอาหาร 

 Concepts of carbon-nutrient cycles in forest and agricultural ecosystems, ecosystem inputs  

of carbon and nutrients, photosynthesis and forest biological production, internal cycling of carbon and 

nutrients, and accumulations in various compartments of plant biomass, animal, microbes and soil, fluxs 

between plant and soil systems, losses of carbon and nutrients from ecosystems; soil erosion, forest fire, 

timber and non-timber harvesting, ecosystem respiration, etc., assessment of ecosystem carbon-

nutrient balance, and role on environment, methods of studying carbon-nutrient cycles, ecosystem 

management and restoration using knowledge of carbon-nutrient cycles     
  

ก.อร. 731 (362731)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

   Sustainable Natural Resource Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่พึ่งพาอาศัย นโยบายและความขัดแย้งใน

ทรัพยากรธรรมชาติกรอบแนวคิด: การบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  แนว

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  แบบจ าลองความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การ

เปรียบเทียบระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบดั้งเดิมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ส่วนร่วม การประเมินทรัพยากรธรรมชาติและการส ารวจทางนเิวศวิทยาอย่างมีส่วนรว่ม  การประเมินชุมชน

อย่างมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   บทบาทของสถาบันในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตาม 

ตรวจสอบและการประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 

 

79  

Status of natural resources and their dependent people, policies and conflicts over natural 

resources.  Conceptual framework: Integrated approach in Conservation and Sustainable 

Development, Approach in Sustainable Natural Resource Management (SNRM), and model of natural 

resource sustainability.  Comparison between Conventional natural resource management and 

Participatory natural resource management.  Natural resource assessment, participatory ecological 

inventory, and participatory community assessment.  Participation in Natural Resource Management 

(NRM) and Roles of institutions in NRM.  NRM for mitigating Climate Change.  Monitoring and 

evaluation of NRM 

 

ก.อร. 751 (362751) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร            3(3-0-6) 

  Decision Support System for Agricultural Resources Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

เทคโนโลยีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)  และเทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนา            

การประมวลข้อมูลด้วยอิเลคทรอนิคส์ (EDP) ฐานข้อมูลส าหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ความ

เสี่ยงและการตัดสินใจ 

Decision Support System (DSS) technology and  land use planning techniques. The 

development of the Electronic Data Processing (EDP), databases for resource management, risk and 

decision making analysis. 
  

ก.อร. 752 (362752)  การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการ  3(2-3-4) 

  ทรัพยากรที่ดิน                                     

  Advanced Remote Sensing for Land Resources Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

เทคนิค  วิธีการและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลชีวภาพและกายภาพ  ในเชิงพื้นที่ด้วย

การเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลเพื่อการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตร การดึงเนื้อหาของ

ข้อมูลจากระยะไกลออกมาส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างผลลัพธ์

ที่ชัดเจนจากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล เช่น แผนที่แสดงพื้นที่และปริมาณผลผลิตพืช เป็นต้น 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตรที่ต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่

เป็นเครื่องมอืในการตัดสินใจ 
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Techniques, methods and quantitative analysis of spatial bio-[hysical data with adding 

value to data for planning and managing land and agricultural resources; Extraction of remotely 

sensed data for effective quantitative analysis, including the generating of outstanding outcomes 

from remotely sensed data processing such as crop area and production maps that will be useful for 

planning and managing land and agricultural resources requiring spatial information as a decision-

making tool. 

ก.ปฐ. 891 (361891) สัมมนา 1 1(1-0-2) 

   Seminar 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาใหม่   ทางวิชาการปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนและที่สูง รวมทั้งปัญหาและข้อมูลต่างๆ 

ที่ได้รับจากการท าวิจัยของศกึษา 

Presentation and  discussion of recent soil science  and  natural resource management 
especially on problems in uplands and highlands and research results undertaken by graduate 

students  

ก.ปฐ. 892 (361892) สัมมนา 2 2(2-0-4) 

   Seminar 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361891 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาใหม่   ทางวิชาการปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนและที่สูง รวมทั้งปัญหาและข้อมูลต่างๆ 

ที่ได้รับจากการท าวิจัยของศกึษา 

Presentation and discussion of recent Soil Science and Natural Resource Management 
especially on problems in uplands and highlands and research results undertaken by graduate 

students  

 



 

 

 

81  

 

ก.ปฐ. 893 (361893) สัมมนา 3 3(3-0-6) 

   Seminar 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361891, 361892 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาใหม่   ทางวิชาการปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนและที่สูง รวมทั้งปัญหาและข้อมูลต่างๆ 

ที่ได้รับจากการท าวิจัยของศกึษา 

Presentation and  discussion of recent Soil science  and Natural Resource management 
especially on problems in uplands and highlands and research results undertaken by graduate 

students  

 

ก.ปฐ. 897 (361897) วิทยานิพนธ์ 72 หนว่ยกิต 

   Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งวิทยานพินธ์แล้ว 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การวิจัยก่อให้เกิดความรู้ใหม่ทางวิชาการปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Research for the new finding knowledge in Soil Science and Natural Resource 

Management 
 

 

ก.ปฐ. 898 (361898) วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

   Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งวิทยานพินธ์แล้ว 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การวิจัยก่อให้เกิดความรู้ใหม่ทางวิชาการปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Research for the new finding knowledge in Soil Science and Natural Resource 

Management 
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ก.ปฐ. 899 (361899) วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 

   Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งวิทยานพินธ์แล้ว 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

 การวิจัยก่อให้เกิดความรู้ใหม่ทางวิชาการปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Research for the new finding knowledge in Soil Science and Natural Resource 

Management 
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2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 



 

 

 

84  

3.  ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ประจ า 

1.  รศ. ดร. สุนทร ค ายอง 

ผลงานตีพมิพ์ 

สมชาย นองเนือง สุนทร ค ายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2555. การกักเก็บคาร์บอน

ในมวลชีวภาพของต้นไม้ในสวนป่าสนสามใบ หน่วยจัดการต้นน้ าบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ .     

วารสารวนศาสตร์ 31 (2): 1-15. 

สมชาย นองเนือง สุนทร ค ายอง นิวัติ อนงค์รักษ์และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 2555. การสะสมคาร์บอนและ

ธาตุอาหารในดินป่าเต็งรังสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 28 (1):  19-29. 

สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล สุนทร ค ายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2555.  ความหลาก

ชนิดพันธุ์ไม้และการสะสมคาร์บอนในป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่า บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย

อินทขิล จังหวัดเชยีงใหม่. วารสารวนศาสตร์ 31 (3): 1-14. 

ตฤณ เสรเมธากุล สุนทร ค ายอง นิวัติ อนงค์รักษ์ และ ธนูชัย กองแก้ว . 2555. สมบัติของดินกับ      

การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในป่าสนธรรมชาติ อ าเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ . 

วารสารเกษตร 28 (3) : 217-228. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

สุนทร ค ายองและนิวัติ อนงค์รักษ์ . 2554.ศักยภาพการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในดินและ      

มวลชีวภาพพันธุ์ไม้ของป่าดิบเขาสูงยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารการประชุม

วิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด

เชยีงใหม่. หนา้ 1-12. 

ตฤณ เสรเมธากุล สุนทร ค ายอง ธนูชัย กองแก้วและนิวัติ อนงค์รักษ์ . 2554. ลักษณะดินและการสะสม

คาร์บอน-ธาตุอาหารในดินป่าสนธรรมชาติ 4 ชนิดย่อย บริเวณอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

เอกสารการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแหง่ชาติ  ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554)   ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม.่ หน้า 13-22. 

อ าไพ พรลีแสงสุวรรณ์ สุนทร ค ายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงนิยวงและนิวัติ อนงค์รักษ์. 2554.  ความผันแปรของ 

 ลักษณะดินและปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินป่าดิบเขาต่ าที่เหลือเป็นหย่อม เอกสารการประชุม

วิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ  ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่. 

หน้า 23-35. 

สมชาย นองเนือง  สุนทร ค ายอง  เกรียงศักดิ์  ศรีเงนิยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์.  2554. การสะสมคาร์บอน 

 และธาตุอาหารในดินสวนป่าสนสามใบหน่วยจัดการต้นน้ าบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เอกสาร     

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     

จ. เชยีงใหม่. หนา้ 36-47. 
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สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล สุนทร ค ายอง  เกรียงศักดิ์ ศรีเงนิยวงและนิวัต ิอนงค์รักษ์.2554. ผลกระทบของไฟป่า 

 ต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมีและปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินป่าเต็งรัง สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  

จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554)       

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จ. เชียงใหม.่ หน้า 48-59. 

สุนทร ค ายอง  สุรีรัตน ์ลัคนาวิเชยีร และ นิวัติ อนงค์รักษ์.  2553. ศักยภาพและความผันแปรเกี่ยวกับ 

 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินป่าไม้ชนิดต่างๆ ในภาคเหนือ  เอกสารการประชุมวิชาการเกษตร

นเรศวร ครั้งที ่6 (1-2 สิงหาคม 2553) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. หน้า 154-166. 

ตฤณ  เสรเมธากุล  สุนทร ค ายอง  ธนูชัย กองแก้ว และ นิวัต ิ อนงค์รักษ์.  2553.   ปริมาณคาร์บอนสะสม 

 ในระบบนิเวศป่าสนธรรมชาติ 4 ชนิดย่อย บริเวณอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่     

เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6. หนา้15-25. 

อ าไพ พรลีแสงสุวรรณ์ สุนทร ค ายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงนิยวงและนิวัต ิอนงค์รักษ์.2553.ความหลากหลาย 

 ของชนิดพันธุ์ไม้ในป่าที่เหลือเป็นหย่อมและอิทธิพลต่อการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าในภาคเหนือ

ของประเทศไทย เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6. หนา้26-36. 

สมชาย นองเนือง สุนทร ค ายอง เกรียงศักดิ์ ศรเีงินยวงและนิวัติ อนงค์รักษ์.2553. ปริมาณการสะสม 

 คาร์บอนในชีวภาพของป่าดิบเขาที่เหลือเป็นหย่อมบนพื้นที่ต้นน้ า บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ าบ่อแก้ว 

อ.สะเมงิ จ. เชยีงใหม่ เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6. หนา้ 37-48. 

สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล  สุนทร ค ายอง  เกรียงศักดิ์ ศรีเงนิยวง และ นิวัต ิอนงค์รักษ์. 2553. ความหลากหลาย 

 ของชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า บริเวณสถานี

วนวัฒนวิจัยอินทขิล จ.เชียงใหม่ เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6 .      

หนา้ 49-59. 

วรลักษณ์ เนียมพูลทอง และ สุนทร ค ายอง. 2552.  ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และระบบนิเวศกับ 

 การสะสมธาตุอาหารในมวลชีวภาพป่าไม้  บริ เวณวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อ .บ้านตาก               

จ.ตาก เอกสารการประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 5  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. 

หนา้ 1-13. 

สุนทร ค ายอง ตฤน เสรเมธากุลและเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2551.  การสะสมของคาร์บอนในระบบนิเวศ  

ป่าไม้ชนิดต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารการประชุมวิชาการ

เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 4 (26-27 พฤษภาคม 2551) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (วิทยาเขตพะเยา). 

หนา้ 126-136. 

Seeloy-ounkeaw, T., S. Khamyong and N. Anongrak. 2012. Ecosystem water storages of 

conservation and utilization community forests of Karen Tribe, Chiang Mai, northern Thailand. 

1st Mae Fah Luang University International Conference. 29 November- 1 December 2012,  

p: 100-114.    
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2.  รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช 

ผลงานตีพมิพ์ 

Jintrawet, A. and   C.  Buddhaboon. 2012.   El  Niño–southern oscillation  and  rice production  in 

 Thailand During 1980-2002 Period. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  11: 1-6. 

Buddhaboon, C. and  A. Jintrawet.  2009.  Impacts of climate change on rice production systems   KKU  

 Res. J. 14: 589-595. (in Thai) 

Jintrawet,  A.  2009.  A decision support system to study   the impact of  climate change  on  rice  

 production In Chi-Moon river basin. KKU Res. J. 14: 611-625 (Thai) 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

อรรถชัย จินตะเวช  ถาวร อ่อนประไพ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  ชิษ ณุชา บุดดาบุญ   เฉลิมรัฐ  แสงมณี  

 และ ศุภกร ชินวรรณโณ. 2555. การจ าลองผลิตภาพการใช้น้ าในการผลิตข้าวนาปีเพื่อการปรับตัว

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ล าพูน.ฉบับงานประชุมวิชาการ

ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า. 107-114. 

อรรถชัย  จนิตะเวช.  2552. เครือขา่ยวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ:กรณีตัวอย่างการศกึษา      

 ผลกระทบที่มีต่อการผลิตหลักของไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรายงาน      

การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอุบล

อินเตอรเ์นชั่นแนล อ. เมือง จ. อุบลราชธานี. หนา้. 120-134. 

อรรถชัย  จินตะเวช.  2551.  วิธีการและเครื่องมือในการศกึษาผลกระทบโลกร้อนต่อ ระบบการผลิตอาหาร 

 ในการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติเอ็มเพรสเชียงใหม่. หน้า 28-38. 

Jintrawet, A., S. Chinvanno, S. Moraray and C. Buddhaboon. 2008.  Simulating rice production systems 

 In Thailand under various climate scenarios: Preliminary results of a simulation study. Proc. 

of the EEPSEA Climate Change Conference, FEB. 12-15, 2008, Bali, Indonesia. p: 205-214.    
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3. ผศ. ดร. ถาวร อ่อนประไพ 

ผลงานตีพมิพ์ 

ดาริกา สุวรรณมงคล บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ถาวร ออ่นประไพ. 2555. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายที่ระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาลุ่มน้ าแม่ขะนาด อ าเภอแม่ทา    
จังหวัดล าพูน. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. 
หนา้ 121 – 127. 

อรรถชัย จินตะเวช  ถาวร อ่อนประไพ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ชิษณุชา บุดดาบุญ เฉลิมรัฐ แสงมณี และ   
ศุภกร ชินวรรณโณ. 2555. การจ าลองผลิตภาพการใช้น้ าในการผลิตข้าวนาปีเพื่อการปรับตัวภายใต้
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ล าพูน. การประชุมวิชาการระบบเกษตร
แหง่ชาติ ครั้งที่ 8. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 2(2555) ฉบับพิเศษ. หน้า 107 – 114.  

ถาวร อ่อนประไพ สาวิตร มีจุ้ย และกมลไชย คชชา. 2553. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินท ากิน  แผนพัฒนาชุมชน        
และการจัดการทรัพยากรป่าไม้  จังหวัดแม่ฮ่องสอน . วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ .           
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ย. – ธ.ค. 2553. หนา้ 19-32. 

Viroonrat, V., K Sangsawang, A. Bhromsiri and T. Onpraphai. 2012. Reduction of Chemical Fertilizer 
Usage in Mandarin Orchard and Effects on Yield and Quality of Mandarin Fruits: On Farm Trial 
at Fang District, Chiang Mai Province. CMU. J. Nat. Sci. Special Issue on Agricultural & Natural 
Resources. Vol. 11(1): 13-18. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

โก้ ธรรมวงศ์ ถาวร อ่อนประไพ  และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2554. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และปัจจัยแรงขับเคลื่อนบางประการ กรณีศึกษา: กลุ่มหมู่บ้านสะนกมุงคุณ เมืองจอมเพชร    
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติครั้งที่  2 วันที่  11-13 พฤษภาคม 2554.  ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หนา้ 362 – 374. 

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เมธี เอกะสิงห เทวินทร์ แกวเมืองมูล ถาวร ออนประไพ และ วรวีรุกรณ์ วีระจิตต    
การพัฒนาโปรแกรม “น้ าทา”เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์พื้นที่ในลุ่มน้ าย่อย. การประชุมวิชาการ   
ระบบเกษตรแห่งชาติ  ครั้งที่  7 วันที่  8-10 สิงหาคม 2554. โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม.          
หน้า 160 – 167. 

วาสนา วิรุญรัตน์ อ าพรรณ พรมศิริ ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ถาวร อ่อนประไพ. 2554. สมบัติของดิน     
การจัดการปุ๋ยของเกษตรกร และสภาวะธาตุอาหารในใบส้มสายน้ าผึ้ง; กรณีศึกษา ต าบลแม่สูน 
อ า เภ อ ฝ า ง  จั งห วั ด เ ชี ย ง ให ม่ . ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า รดิ น แ ล ะปุ๋ ย แ ห่ ง ช าติ ค รั้ ง ที่  2                        
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 
232 – 242.   

โศรยา เส็ งชื่น และ ถาวร อ่อนประไพ. 2554. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่ อจ าแนก            
พื้นที่     เสื่อมโทรมของสวนส้มพันธุ์สายน้าผึ้งที่เกิดจากโรคกรีนนิ่งในต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง          
จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 2  วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554. 
ศูนย์การศกึษาและฝกึอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ.้ หนา้ 390 - 401.   
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ถาวร อ่อนประไพ เมธี เอกะสิงห์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  วรวีรุกรณ์  วีระจิตต์         
และ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล. 2552. การประเมินสถานภาพลุ่มน้ าย่อย ; กรณีศึกษาลุ่มน้ าแม่ทา                 
จ.เชียงใหม่ – จ.ล าพูน เอกสารน าเสนอที่ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 2 - 4 ก.ค. 
2552 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี. หน้า 386 – 394.   

ศศิประภา แถวถาท า และ ถาวร ออนประไพ. 2552. การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุน      
การตัดสินใจการพัฒนาแหล่งน้ าที่ ชุมชนมีส่วนรวมในลุมน้ ายอยแม่ขะนาด ลุ่มน้ าแมทา        
จังหวัดล าพูน. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติครั้งที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคง
ทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ. หนา้ 337 – 345. 

4.  อ.ดร. สุรรีัตน์ ลัคนาวิเชยีร 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

สุนทร ค ายอง  สุรีรัตน ์ลัคนาวิเชยีร และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2553. ศักยภาพและความผันแปรเกี่ยวกับ 

 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินป่าไม้ชนิดต่างๆ ในภาคเหนือ เอกสารการประชุมวิชาการเกษตร

นเรศวร ครั้งที ่6 (1-2 สิงหาคม 2553) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 154-166. 

Lakanavichian,  S.  2011.  Forest carbon management by ethnic and local people in forest-dependent 

 villages of Samoeng and Chomthong districts, Chiang Mai province, Thailand.  Project concept 
note, presented to the Research Committee of the ASEAN Social Forestry Network (ASFN) – 
Swiss Agency for Development Cooperation (SDC) partnership, p:1-10. 

Lakanavichian, S. 2010.  Sustainable  watershed  management  for  climate  change mitigation  

 and adaptation: Thailand case study. In ASEAN Social Forestry Network (ASFN) Secretariat, 
Social Forestry in Constributing to Food Security and Addressing Climate Change. Proceedings 
of ASFN Conference with collaboration of Swiss Agency for Development Cooperation (SDC), 
Indonesia’s Ministry of Forestry and the 4th ASFN Annual Meeting;14-16 June 2010, 
Yogyakarta, Republic of Indonesia.  p: 205-214.    

 

5. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 

ผลงานตีพมิพ์ 
พิกุลทอง  สุอนงค์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุง้. 2553.  ผลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่มตี่อการเจริญ เติบโต 

 ของกล้ามะเขือเทศในวัสดุเพาะกล้า. ดินและปุ๋ย 32 (4): 275-284. 

ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ และ อรวรรณ  ฉัตรสีรุง้. 2556.  ประสิทธิภาพของการใช้เชือ้จุลินทรีย์ชนิดเดียว 

 และชนิดเชื้อผสมต่อการเจริญ เติบโตและการดูดใช้ธาตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกง.                 

ว.วิทย. มข. 41 (1): 158-156. 
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Chaiwan F., C. Santasup, K. Sringarm  and  A. Shutsrirung, 2013.  Antioxidant activity, vitamin C 

 content  and  growth  of  Chinese kale  in response to  high humus  seedling  media  and 

beneficial microorgnisms. CMU. J. Nat. Sci. 12 (2): 79-89. 

Juntawong, J.,  Potapohn, N. and  A. Shutsrirung. 2010. Seasonal  effect  on  endophytic  fungal  

 diversity In Geodorum root. Journal of Agriculture, 26 (1): 35-42. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  ชูชาติ สันธทรัพย์ และ กนกวรรณ  ศรีงาม. 2554.  ผลของ 

 จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและธาตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกงในวัสดุเพาะกล้า. 

รายงานการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่  7. 29-30 กรกฏาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พิษณุโลก. หน้า 508-514. 

Shutsrirung, A., S. Jeerat, and S. Choonluchanon. 2008.  Plant growth hormone (IAA)  produced by  

 beneficial microorganisms and their potential use for bio-compost production. Paper presented in  

The 2nd International Symposium for Development of Integrated Pest Management in Asia and 

Africa, 8-10 December 2008, Hanoi, Vietnam. 45-56. 

6.  ผศ. ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และ ชาญชัย แสง 

 ชโยสวัสดิ์. 2555. ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนการด ารงชีพของครัวเรือน

ในจังหวัดเชยีงใหมก่ารประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (หนา้ 49-55). 

ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์. 2555.  ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตร 

 เชงิพืน้ที่ในจังหวัดเชยีงใหม่. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (หน้า 64-71). 

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2551. การประเมินสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดนิในพื้นที่ลุ่มน้ า.  

 การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน” 

วันที ่27-28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (หน้า 387-394). 



 

 

 

89 

4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

     4.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างสูตรปรญิญาเอก แบบ 1.1 ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

ก. วิทยานิพนธ ์                                             48 หน่วย

กิต 

ก. วิทยานิพนธ์                                            48 หน่วยกิต  

  ก.ปฐ.899 (361899) วิทยานิพนธ ์                 48 หน่วยกิต เหมือนเดิม  

ข. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  ข. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  

1. การให้สัมมนาทางวิชาการและน าเสนอผลงานในการ

สัมมนาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้อง

เข้ารว่มสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1.นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาของสาขาวิชาปฐี

ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาษาอังกฤษ ภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษา

ต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 

 
 

เพื่อให้การสมัมนามีคุณภาพและ

เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวทิยาลยั 

เชียงใหม ่วา่ด้วย การศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

2. -ไม่มี- 2. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วม

กลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับ

เต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง  

ทั้งนี้ต้องเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรบัปรงุ 

     3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ /ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ที่

อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง และมีการเสนอต่อที่

ประชุมวิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ มี รายงานการประชุม 

(proceedings) ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่น้อยกว่า 1 

เรื่อง 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม

กลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพี

ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมี

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติ

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

เพิ่มความชัดเจนของจ านวนผลงาน

วิทยานิพนธ์ที่ จะต้องตีพิมพ์ ใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 

4.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

ตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาค

การศึกษาปกติ 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ

นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการ

ศึกษาที่ก าหนดไว้ 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิต ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิต  

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั  ภาษาตา่งประเทศ     เหมือนเดิม  

     2. ตามเงือ่นไขของสาขาวชิา     ไม่ม ี     เหมือนเดิม  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

    นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่ 1 หาก

สอบไม่ผ่าน ให้ท าการสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายใน หนึ่งภาค

การศึกษาปกติถัดไป 

   (1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่าน

ภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถก่อนการ

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์     

   (2) นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นให้ท าการสอบแก้ตัวไดอ้ีก 1 คร้ัง โดยตอ้ง

ยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ ภายในหนึ่งภาคการศึกษาปกติถัดไป 

   (3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น

นักศึกษาระดับปรญิญาโทได้  

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต ามข้ อ บั งคั บ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2554 

ฉ. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination) จ. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination)  

      คณะกรรมการที่ปรกึษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้หลังจาก

ที่นั กศึกษาได้ท าการวิจัย เพื่ อวิทยานิพนธ์แล้ วเสร็จ  การเขียน

วิทยานิพนธ์ใหเ้ขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2554 

รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมด  48 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมด  48 หน่วยกิต  

      

 

 



 

 

 

92 

 

4.2 ตารางเปรยีบเทยีบโครงสร้างสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

ก. วิทยานิพนธ ์                                          72  หน่วยกิต ก. วิทยานิพนธ์                                            72 หน่วยกิต  

  ก.ปฐ.897 (361897) วิทยานิพนธ ์                    72  หน่วยกิต เหมือนเดิม  

ข. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  ข. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  

    1. การให้สัมมนาทางวิชาการและน าเสนอผลงานในการสัมมนา 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาค

การศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา

การศึกษา 

1.นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาของสาขาวิชา

ปฐพีศาตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษา

ต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

เพื่อให้การสัมมนามีคุณภาพและเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ว่า

ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 

     2.  –ไม่มี- 2. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วม

กลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับ

เต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง  ทั้งนี้

ต้องเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับ

นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

เพื่อให้ผลงานสัมมนามีคุณภาพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ และเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. 2554 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

     3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ

การตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่ นกรอง (Peer review) ที่ อยู่ ใน

ฐานข้อมูลมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง และมีการเสนอต่อที่

ป ระ ชุม วิ ช าก ารระดั บ น าน าชาติ ที่ มี ร าย งาน การป ระ ชุ ม 

(proceedings) ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่น้อยกว่า  2 

เรื่อง 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มี กรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ทัง้นีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพน์ให้มีคุณภาพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติและเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 

     4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษา ตาม

แบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรกึษา คณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุก

ภาคการศึกษาปกติ 

เพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ าขอ ง

นักศึกษาให้ เป็นไปตามแผนการ

ศึกษาที่ก าหนดไว้ 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิต ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิต  

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั  ภาษาตา่งประเทศ      เหมือนเดมิ  

     2. ตามเงือ่นไขของสาขาวชิา     ไม่ม ี      เหมือนเดมิ  

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

    นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่ 1 หากสอบ

ไม่ผา่น ให้ท าการสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง ภายใน หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติถัดไป 

   (1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่าน

ภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถก่อนการ

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์     

   (2) นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นให้ท าการสอบแก้ตัวไดอ้ีก 1 คร้ัง โดยตอ้ง

ยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ ภายในหนึ่งภาคการศึกษาปกติถัดไป 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

 (3) นักศึกษาทีส่อบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ

บรหิารหลักสตูรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอน

เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได ้

 

ฉ. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination) จ. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination)  

      คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้

หลังจากที่นักศึกษาได้ท าการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ  การ

เขียนวิทยานิพนธ์ใหเ้ขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมด  72 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมด  72 หน่วยกิต  
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เหมือนเดิม 

 4.3 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

ก. กระบวนวชิาเรียน   

1. กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา   ไมน่้อยกวา่     12 หน่วยกติ       

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกวา่       9 หน่วยกติ   

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                      3 หน่วยกติ    เหมือนเดมิ  

361891 ก.ปฐ.891 สมัมนา 1       1 หน่วยกติ   

361892 ก.ปฐ.892 สมัมนา 2                   1 หน่วยกติ      

361893 ก.ปฐ.893 สัมมนา 3                  1 หน่วยกติ   

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมน่อ้ยกวา่                        15 หน่วยกิต 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมน่อ้ยกวา่                      15 หน่วยกิต  

 ให้ เลือกจากกระบวนวิชาทางปฐพีศาสต์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้สอดคล้องกับหัวข้อการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์และความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) 

กระบวนวิชาสาขาปฐพีศาสตร์ :   กระบวนวชิาสาขาปฐพีศาสตร์ :    

361712  ก.ปฐ. 712  ทรัพยากรดินและภูมอิากาศของ

   ระบบเกษตร 

 3 หน่วยกติ    

361723 ก.ปฐ. 723  สมดุลย์เคมีในดิน 3 หน่วยกติ    

361724 ก.ปฐ. 724  เคมีฟิสิกัลของคอลลอยด์ดนิ 3 หน่วยกติ     
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เหมือนเดิม 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

361725  ก.ปฐ. 725  ดินในสภาพน้ าแข็ง 3 หน่วยกติ    

361732  ก.ปฐ. 732  อินทรยีวัตถุในดนิ                  3 หน่วยกติ    

361733  ก.ปฐ  733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ                           3 หน่วยกติ    

361734  ก.ปฐ. 734  วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจน

ทางชีวภาพ   

2 หน่วยกิต     

 

361743  ก.ปฐ. 743 การก าเนิดดนิและระบบการ

จ าแนกดิน 

3 หน่วยกติ    

 

361744  ก.ปฐ. 744  การส ารวจแล ะการจั ด ก าร

ทรัพยากรที่ดิน 

3 หน่วยกติ     

 

361745  ก.ปฐ. 745  ดินในเขตร้อน                                 3 หน่วยกติ    

361754 ก.ปฐ. 754  ความอุดมสมบูรณข์องดนิช้ันสูง      3 หน่วยกติ    

 

361762 ก.ปฐ. 762 การป้องกันการชะล้างพงัทลาย

ของดนิโดยน้ า                              

3 หน่วยกติ    

361769 ก.ปฐ. 769  หัวข้อเลือกในสาขาวิชา    

                          ปฐพีศาสตร์ 1                   

 1 หน่วยกติ 361769 ก.ปฐ. 769  หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร ์และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1                                          

1 หน่วยกิต ปรับชื่อกระบวนวิชาเพื่อให้สอดคล้อง

กับชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

361772 ก.ปฐ. 772 ฟิสิกส์ของน้ าในดิน  3 หน่วยกติ เหมือนเดิม    
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เปิดกระบวนวชิาใหม่ทางด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ

นักศกึษาให้มากขึ้น 

เหมือนเดิม 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556)  เหตุผลในการปรับปรุง 

361773 ก.ปฐ. 773  ความสัมพนัธ์ระหว่างน้ าในดนิ

และพืช 

3 หน่วยกติ เหมือนเดิม   

361779 ก.ปฐ. 779  หัวข้อเลือกในสาขาวิชา    

                          ปฐพีศาสตร์ 2                 

 2 หน่วยกติ 361779 ก.ปฐ. 779  หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์

และการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ 2 

 2 หน่วยกติ    

 

ปรับช่ือกระบวนวิชาเพื่อให้

สอดคลอ้งกับช่ือหลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม ่

 

361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลอืกในสาขาวิชา    

                          ปฐพีศาสตร์ 3                  

3 หน่วยกติ 361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์

และการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ 3            

3 หน่วยกติ 

362711 ก.อร. 711  การใช้ท่ีดินระบบวนเกษตร 3 หน่วยกติ    

362712 ก.อร. 712  ดินป่าไม ้ 3 หน่วยกติ    

362751 ก.อร. 751  ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจเพื่อ

การจัดการทรัพยากรเกษตร                                                

3 หน่วยกติ    

362752 ก.ปฐ. 752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้น

สูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน                                                

3 หน่วยกติ    

  362721 ก.อร.721  ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3 หน่วยกติ  

   362722 ก.อร.722  การหมุนเวียนคารบ์อนและธาตุ

อาหารในระบบนิเวศป่าไม ้                             

3 หน่วยกติ 

  362731 ก.อร.731  การจดัการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 



 

 

 

98 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  3 หน่วยกติ    เหมือนเดมิ  

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ  :  ไม่ม ี   

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถา้มี)  ไมน่้อยกวา่       3 หน่วยกิต 

      ให้เลือกจากสาขาที่มีความสมพันธ์กับสาขาวิชาปฐพศีาสตรแ์ละ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับบัณฑติศึกษาโดยความ

เห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา(ถ้ามี)  

1.2.2 กระบวนวิชาเลอืก                     ไม่น้อยกวา่       3 หน่วยกติ                                      

       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเหน็ชอบของ

อาจารย์ที่ปรกึษา ถา้ไม่เลือกข้อ 1.2.2 ให้เลือกเรยีนขอ้ 1.1.2 กระบวน

วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนไดต้าม

ความเหมาะสมและสอดคล้องกบั

งานวจิัยเพื่อวิทยานพินธ์ 

ข. วิทยานิพนธ์                                              36  หน่วยกิต ข. เหมือนเดมิ  

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม  

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั  ภาษาตา่งประเทศ     เหมือนเดิม  

     2. ตามเงือ่นไขของสาขาวชิา     ไม่ม ี     เหมือนเดิม  

ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  

    1. การให้สัมมนาทางวิชาการและน าเสนอผลงานในการสัมมนาใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นจ านวนไม่

น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่

มีรายงานการประชุม (proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอก

ร่วมกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่ เผยแพร่นั้นต้องเป็น

บทความฉบับเต็ม (full paper) ที่มีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่าง

น้อย 2 เรื่อง  ทั้งนี้ต้องเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการ

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุม 

ศึกษา พ.ศ. 2548 และ เพื่อให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556 ) เหตุผลในการปรับปรุง 

     2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ

การตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ที่อยู่ในฐานข้อมูล

มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง และมีการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

ระดั บน าน าชาติ ที่ มี ราย งานการป ระ ชุม  (proceedings) ซึ่ งมี

คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่น้อยกวา่ 1 เรื่อง 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

เพื่อเพิ่มความชัดเจนจ านวนผลงาน

วิทยานิพน์ที่จะตีพมิพ์ใหม้ีคุณภาพ

ในระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

     3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษา ตาม

แบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ 

   3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

    นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่ 1 หากสอบ

ไม่ผ่าน ให้ท าการสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายใน หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติถัดไป 

(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่าน

ภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถก่อน

การเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์     

 (2) นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นใหท้ าการสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้อง

ยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ ภายในหนึ่งภาคการศึกษาปกติถัดไป 

 (3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอน

เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้  

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลั ย เชียงใหม่  ว่ าด้ วย

การศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา       

พ.ศ. 2554 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

ฉ. สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ฉ. สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  

    ใหน้ักศึกษายืน่ค ารอ้งขอตอ่บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบ

ของประธานคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าตัวนักศึกษาปรญิญาเอก 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 

โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ ป รึกษาทั่ วไป  หรืออาจารย์ที่ ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หล ัก   

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา     

พ.ศ. 2554 

ช. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis examination) ช. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis examination)  

      คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้

หลังจากที่นักศึกษาได้ท าการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ การเขียน

วิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุม 

ศึกษา พ.ศ. 2550 

รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
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   4.3 ตารางเปรยีบเทยีบโครงสร้างสูตรปรญิญาเอก แบบ 2.2 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

ก. กระบวนวชิาเรียน   

1. กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา   ไมน่้อยกวา่     24 หน่วยกติ      

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกวา่       18 หน่วยกติ   

361891 ก.ปฐ.891 สมัมนา 1       1 หน่วยกติ   เหมือนเดิม  

361892 ก.ปฐ.892 สมัมนา 2                   1 หน่วยกติ   

361893 ก.ปฐ.893 สัมมนา 3                  1 หน่วยกติ   

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก               ไม่น้อยกวา่          15 หน่วยกิต 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก       ไม่น้อยกวา่                  15 หน่วยกิต  

 เลื อกจากกระบวนวิชาท างปฐพี ศ าสต์ ห รือ การจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้สอดคล้องกับหัวข้อการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์และความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) 

กระบวนวิชาสาขาปฐพีศาสตร์ :   กระบวนวชิาสาขาปฐพีศาสตร์ :    

361712  ก.ปฐ. 712  ทรัพยากรดินและภูมอิากาศของ

   ระบบเกษตร 

 3 หน่วยกติ   

361723 ก.ปฐ. 723  สมดุลย์เคมีในดิน 3 หน่วยกติ   เหมือนเดิม  

361724 ก.ปฐ. 724  เคมีฟิสิกัลของคอลลอยด์ดนิ 3 หน่วยกติ     

361725 ก.ปฐ. 725  ดินในสภาพน้ าขงั           3 หน่วยกติ    
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

361732  ก.ปฐ. 732  อินทรยีวัตถุในดนิ                  3 หน่วยกติ    

361733  ก.ปฐ  733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ                           3 หน่วยกติ    

361734  ก.ปฐ.734  วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจน

ทางชีวภาพ   

2 หน่วยกิต     

361743  ก.ปฐ. 743 การก าเนิดดนิและระบบการ

จ าแนกดิน 

3 หน่วยกติ      

    เหมือนเดิม 

  

361744  ก.ปฐ. 744  การส ารวจแล ะการจั ด ก าร

ทรัพยากรที่ดิน 

3 หน่วยกติ   

     

  

361745  ก.ปฐ. 745  ดินในเขตร้อน                                 3 หน่วยกติ    

361754 ก.ปฐ. 754  ความอุดมสมบูรณข์องดนิช้ันสูง      3 หน่วยกติ    

361762 ก.ปฐ. 762 การป้องกันการชะล้างพงัทลาย

ของดนิโดยน้ า                              

3 หน่วยกติ    

361769 ก.ปฐ. 769  หัวข้อเลือกในสาขาวิชา    

                          ปฐพีศาสตร์ 1                  

 1 หน่วยกติ 361769 ก.ปฐ. 769  หัวข้อเลือกสรรทางปฐพศีาสตรแ์ละ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ1                                           

 1  หน่วยกิต ปรับชื่อกระบวนวิชาเพื่อให้สอดคล้อง

กับชื่อหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

361772 ก.ปฐ. 772 ฟิสิกส์ของน้ าในดิน  3 หน่วยกติ เหมือนเดิม   
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

361773 ก.ปฐ. 773  ความสัมพนัธ์ระหว่างน้ าในดนิและพืช 3 หน่วยกติ    

361779 ก.ปฐ. 779  หัวข้อเลือกในสาขาวิชา    

                          ปฐพีศาสตร์ 2                   

 2 หน่วยกติ 361779 ก.ปฐ. 779  หัวข้อเลือกสรรทางปฐพศีาสตรแ์ละ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ2                                           

2  หน่วยกติ 
ปรับช่ือกระบวนวิชาเพื่อให้

สอดคลอ้งกับช่ือหลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม ่

 

361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลอืกในสาขาวิชา    

                          ปฐพีศาสตร์ 3                  

3 หน่วยกติ 361789 ก.ปฐ. 789  หัวข้อเลือกสรรทางปฐพศีาสตรแ์ละ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ3                                           

3  หน่วยกติ 

362711 ก.อร. 711  การใช้ท่ีดินระบบวนเกษตร 3 หน่วยกติ    

362712 ก.อร. 712  ดินป่าไม ้ 3 หน่วยกติ    

362751 ก.อร. 751  ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจเพื่อ

การจัดการทรัพยากรเกษตร                                                

3 หน่วยกติ 
      เหมือนเดิม 

  

362752 ก.ปฐ. 752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้น

สูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน                                                

3 หน่วยกติ    

  362721 ก.อร.721  ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3 หน่วยกติ  

  362722 ก.อร.722  การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุ

อาหารในระบบนิเวศป่าไม้                              

 3 หน่วยกติ 

  362731 ก.อร.731  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน 

3 หน่วยกติ 

เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป ต าม ก รอ บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  6 หน่วยกติ    เหมือนเดมิ  

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ  :  ไม่ม ี   

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                     ไมน่้อยกวา่      6 หน่วยกิต 

      ให้เลือกจากสาขาที่มีความสมพันธ์กับสาขาวิชาปฐพศีาสตรแ์ละ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับบัณฑติศึกษาโดยความ

เห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา(ถ้ามี)  

1.2.2 กระบวนวิชาเลอืก                         ไม่น้อยกวา่      6 หน่วยกติ                                          

        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรกึษา ถา้ไม่เลือกข้อ 1.2.2 ให้เลือกเรยีนขอ้ 1.1.2 กระบวน

วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

 

ข. วิทยานิพนธ์                                              48  หน่วยกิต ข. เหมือนเดมิ  

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม  

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั  ภาษาตา่งประเทศ     เหมือนเดิม  

     2. ตามเงือ่นไขของสาขาวชิา     ไม่ม ี     เหมือนเดิม  

ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย  

    1. การให้สัมมนาทางวิชาการและน าเสนอผลงานในการสัมมนาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นจ านวนไม่

น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

    1. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ

ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอก

รว่มกลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความ

ฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 3 

เรื่อง  ทั้งนี้ต้องเป็นการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทาง

วิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย1 เรื่อง 

เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ เกณ ฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2550 และเป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่  ว่ าด้ วย

การศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษา     

พ.ศ.2554 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

     2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ

การตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ที่อยู่ในฐานข้อมูล

มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง และมีการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

ระดั บ น าน าชาติ ที่ มี ร าย งานก ารป ระ ชุม  (proceedings) ซึ่ ง มี

คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่น้อยกวา่ 1 เรื่อง 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มี กรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ทั้งนีต้้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

เพื่อเพิ่มความชัดเจนจ านวน

ผลงานวิทยานิพน์ที่จะตีพมิพใ์ห้มี

คุณภาพในระดับชาติหรอื

นานาชาต ิ

     3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษา ตาม

แบบฟอร์มที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ 

   3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

    นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่ 1 หากสอบ

ไม่ผ่าน ให้ท าการสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง ภายใน หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติถัดไป 

(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณ สมบัติภายหลั งการสอบผ่ าน

ภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถก่อนการ

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์     

 (2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านใหท้ าการสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้องยื่น

ค ารอ้งขอสอบใหม่ ภายในหนึง่ภาคการศึกษาปกติถัดไป 

 (3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น

นักศึกษาระดับปรญิญาโทได้  

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิ ทยาลั ย เชี ยงใหม่  ว่ าด้ วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2550) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรุง 

ฉ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ฉ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  

    ให้นักศึกษายื่นค ารอ้งขอต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบ

ของประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาประจ าตัวนักศึกษาปริญญาเอก 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 

โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ ป รึกษาทั่ วไป  หรืออาจารย์ ที่ ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หล ัก   

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 

ช. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis examination) ช. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis examination)  

      - ไม่มี -      คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้

หลังจากที่นักศึกษาได้ท าการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ การเขียน

วิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั งคั บ

มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่  ว่ าด้ วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 

รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศกึษาใหม่ 

 

แบบ 1.1 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

ลงทะเบยีนเตรียมความพรอ้ม    0 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    - 

สอบวัดคุณสมบัต ิ     - 

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์     - 

รวม       0 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั   0 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    - 

สอบวัดคุณสมบัต ิ     - 

น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา    - 

รวม       0 

ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                     หน่วยกิต 

361899 ก.ปฐ. 899 วิทยานพินธ ์              9 

สัมมนา       - 

รวม       9 

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ ์    - 

น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา    - 

รวม       0 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1           หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

361899 วิทยานิพนธ ์               9 

 

รวม       9 

361899  วิทยานิพนธ ์               12 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา   - 

รวม       12 

ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ 

361899 วิทยานิพนธ ์               9 

 สัมมนา     - 

 

รวม       9 

361899  วิทยานิพนธ ์               12 

 เข้ารว่มกจิกรรมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 1  - 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา   - 

 

รวม                 12 

ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1           หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 

361896 วิทยานิพนธ ์               9 

 

 

รวม       9 

361899  วิทยานิพนธ ์                12 

 เข้ารว่มกจิกรรมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 2  - 

   น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา   - 

รวม       12 



 

 

 

109 

 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2           หน่วยกติ 

361899 ก.ปฐ. 899 วิทยานพินธ ์              12 

สัมมนา 

สอบวิทยานิพนธ ์

รวม       12 

361899  วิทยานิพนธ ์               12 

   น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา   - 

   สอบวิทยานิพนธ ์    - 

รวม       12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

110 

แบบ 1.2 
 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

ลงทะเบยีนเตรียมความพรอ้ม    0 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    - 

สอบวัดคุณสมบัต ิ     - 

 

รวม       0 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั   - 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    - 

สอบวัดคุณสมบัต ิ     - 

น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา    - 

รวม       0 

ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ 

ลงทะเบยีนเตรียมความพรอ้ม    0 

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์     - 

รวม       0 

เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ ์    - 

น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา              - 

รวม       0 



 

 

 

111 

 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1           หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

361897 วิทยานิพนธ ์               9 

 

รวม       9 

361897 วิทยานิพนธ ์               9 

น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา    - 

รวม       9 

ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2             หน่วยกติ 

361897 วิทยานิพนธ ์               9 

  สัมมนา      - 

 

รวม       9 

361897  วิทยานิพนธ ์               9 

 เข้ารว่มกจิกรรมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 1  - 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา   - 

รวม       9 

ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

361897 วิทยานิพนธ ์               9 

 

รวม       9 

361897  วิทยานิพนธ ์               9 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา             - 

รวม       9 



 

 

 

112 

 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ 

361897  วิทยานิพนธ ์               9 

 สัมมนา 

 

รวม       9 

361897  วิทยานิพนธ ์               9 

   น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา             - 

 เข้ารว่มกจิกรรมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 2  - 

รวม       9 

ช้ันปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

361897 วิทยานิพนธ ์               9 

รวม       9 

361897  วิทยานิพนธ ์               9 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา             - 

รวม       9 

ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ 

361897 วิทยานิพนธ ์                       12 

  สัมมนา      - 

รวม               12 

361897  วิทยานิพนธ ์               12 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา             - 

 เข้ารว่มกจิกรรมประชุมวิชาการ คร้ังที่ 3  - 

รวม       12 



 

 

 

113 

 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 5 

ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

361897 วิทยานิพนธ ์               9 

 

รวม       9 

361897  วิทยานิพนธ ์               9 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา             - 

รวม       9 

ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ 

361897 วิทยานิพนธ ์               9 

  สัมมนา 

  สอบวิทยานิพนธ ์

  รวม      9 

361897  วิทยานิพนธ ์               9 

 น าเสนอ/เข้ารว่มกจิกรรมสมัมนา             - 

 สอบวิทยานิพนธ ์    - 

 รวม      9 
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แบบ 2.1 
 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกติ 

กระบวนวิชา      6 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

รวม       6 

361/362....กระบวนวิชาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ   6 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ   - 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ     - 

 รวม       6 

ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ 

361898 วิทยานิพนธ ์     6 

361891  สมัมนา 891     1 

  กระบวนวิชา     3 

 รวม              10 

 เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์   - 

............ กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวชิาเฉพาะ   3 

361891  สัมมนา 1        1 

 รวม       4 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                     หน่วยกติ 

361898  วิทยานิพนธ ์     6 

 รวม       6 

361898  วิทยานิพนธ ์      6 

 รวม       6 

ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2               หน่วยกิต 

361898  วิทยานิพนธ ์     9 

361892  สัมมนา 2     1 

 รวม       10 

361898  วิทยานิพนธ ์      6 

361892  สัมมนา 2      1 

 รวม       7 

ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1              หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1                 หน่วยกติ 

361898 วิทยานิพนธ ์     9 

361893 สัมมนา 3     1 

  รวม      10 

361898 วิทยานิพนธ ์      12 

361893 สัมมนา 3       1 

รวม        13 

ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2                      หน่วยกิต 

361898 ก.ปฐ.898  วิทยานพินธ ์    6 

 สอบวิทยานิพนธ ์    - 

 รวม      6 

361898  วิทยานิพนธ ์      12 

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้   - 

 สอบวิทยานิพนธ ์     - 

 รวม       12 
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แบบ 2.2 
 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1           หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเตรียมความพรอ้ม    0 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

กระบวนวิชาเรียน     3 

รวม       3 

361/362...กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  6 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  - 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ    - 

 

 รวม      6 

ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 

กระบวนวิชาเรียน     6 

 

 

รวม       6 

361/362...กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ               6 

361891  สัมมนา 1     1 

 เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์   - 

 รวม      7 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1              หน่วยกิต 

กระบวนวิชาเรียน     6 

รวม       6 

361899   วิทยานิพนธ ์     6 

361/362...กระบวนวิชาเรียนในสาขาวิชาเฉพาะ  3 

 รวม      9 



 

 

 

117 

 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต 

กระบวนวิชาเรียน     6 

361891 สัมมนา 1     1 

 

 รวม       7 

361899  วิทยานิพนธ ์        6 

361892  สัมมนา 2        1 

........... กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวชิาเฉพาะ     3 

 รวม        10 

ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1     หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1     หน่วยกิต 

361899 วิทยานิพนธ ์               8 

 

 รวม      8 

361899  วิทยานิพนธ ์                  6 

......... กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวชิาเฉพาะ     3 

 รวม         9 

ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต 

361899 วิทยานิพนธ ์               8 

361892 สัมมนา 2     1 

 รวม       9 

361899 วิทยานิพนธ ์                  6 

361893 สัมมนา 3        1 

 รวม         7 



 

 

 

118 

 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ช้ันปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1            หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1             หน่วยกิต 

361899 วิทยานิพนธ ์               8 

 รวม      8 

361899  วิทยานิพนธ ์               6 

 รวม      6 

ภาคการศึกษาที่ 2           หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 

361899 วิทยานิพนธ ์               8 

361893 สัมมนา 3     1 

 รวม      9 

361899  วิทยานิพนธ ์               6 

 

รวม       6 

ช้ันปีที่ 5 

ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 

361899 วิทยานิพนธ ์               8 

 รวม              8 

361899  วิทยานิพนธ ์               6 

 รวม      6 

ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2           หน่วยกติ 

361899 วิทยานิพนธ ์                      8 

 สอบวิทยานิพนธ ์           - 

 รวม             8 

361899  วิทยานิพนธ ์               6 

 สอบวิทยานิพนธ ์    - 

 รวม      6 
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6. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

 

 เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐาน

และคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม ครั้งที่   ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ จงึออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปนี้   

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔”  

  ข้อ ๒ ใหใ้ช้ขอ้บังคับนีส้ าหรับการศกึษาระดับประกาศนียบตัรบัณฑติ ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ตั้งแตป่ี

การศกึษา ๒๕๕๔   เป็นต้นไป  แตไ่ม่ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑติศกึษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่มคีวามกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 

หรอื ซึ่งขัด หรอืแย้งกับความในข้อบังคับนีใ้ห้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบังคับฉบับนี ้ 

               “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    “สถาบันอุดมศกึษา” หมายความว่า  สถาบันอุดมศกึษาอื่น ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองมาตรฐานการศกึษา 

               “บัณฑติวิทยาลัย”       หมายความว่า  บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

        “ส่วนงาน”                 หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย หรอืส่วนงาน

วิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มกีารจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับนี้ 
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   “อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ  ที่ด ารงต าแหนง่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรอืศาสตราจารย์ ซึ่งมี

หนา้ที่หลักทางดา้นการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน

หลักสูตรที่เปิดสอน 

       ทั้งนี ้ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรอืหลักสูตรความร่วมมอืของ

หลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นให้ถือเป็นอาจารย์

ประจ าในความหมายของข้อบังคับนี้ดว้ย 

     “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ 

หรือมีความรู้ ความช านาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง

ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  

   “อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์

ผู้สอบวัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัยให้ท า

หนา้ที่ขา้งตน้ 

   “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็ม

เวลาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจ า ซึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ตามที่หลักสูตร

ก าหนด 

    “อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร”   หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  

การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่อง เกณฑม์าตรฐานการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

    ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัด ควบคุมและอ านวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม 

ข้อบังคับนี้  รวมทั้งมีหน้าที่ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษในแต่ละหลักสูตรโดยปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษา

มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าเป็นนักศึกษา 

   ๖.๑ ส าเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรในแตล่ะสาขาวิชา ดังนี้ 

        ๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ  หลักสูตรระดับปริญญาโท   

    ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

         ๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง   

    (๑) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มรีะยะเวลาการศกึษา  ๖ ปี หรือ 

       (๒) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่า  

         ๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก    

    (๑) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก 

(มีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึน้ไป) หรอื 

   (๒) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่า หรือ   

    (๓) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มผีลการ

เรียนดี (มีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึน้ไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้า

ศกึษาภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

                                   (๓.๑)  ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตร

ระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาก าหนด 

                               (๓.๒)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ า

สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา 

  ๖.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

  ๖.๓ เป็นผูท้ี่ไม่เป็นโรคหรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศกึษา 

     ๖.๔ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๗ การรับเข้าศกึษา 

  บัณฑติวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือ

สอบคัดเลือกหรอืวิธีการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็น

คราวๆ ไป   

   ทั้งนี ้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  แตอ่ยู่ระหว่างรอผลการศกึษา

ตามข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๘ ประเภทของนักศกึษา 

  ๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศกึษาที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศกึษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา   
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  ๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความวา่ นักศกึษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัย  หรอืท าการวิจัย โดยไม่มีสทิธิ์รับ

ปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรอืประกาศนยีบัตรช้ันสูงจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

     ผูท้ีไ่ด้รับพิจารณาให้เข้าศกึษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อ

ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มฉิะนั้น

จะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ ๑๐ ระบบการศกึษา 

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรอืระบบหนว่ยการศกึษา (module)     

                                 (๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศกึษาใน ๑ ปีการศกึษาออกเป็น ๒  

ภาคการศกึษาปกติ มรีะยะเวลาการศึกษาภาคการศกึษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห ์และอาจมี 

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศกึษาไม่บังคับ ใชร้ะยะเวลาการศกึษาประมาณ ๘ สัปดาห ์โดยจัด

จ านวนช่ัวโมงเรยีนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศกึษาปกติ 

      ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่จ าเป็นต้องเปิด

สอนในภาคฤดูร้อนเพื่อการฝกึงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศกึษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและ

การจัดการกระบวนวิชานั้น ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน  แตใ่ห้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

ภาคการศกึษาปกติ 

             (๒) ระบบหนว่ยการศกึษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศกึษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง และจ านวนหนว่ยกิต 

เทียบเท่ากับเกณฑก์ลางของระบบทวิภาค  

  ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหนว่ยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา

และก าหนดปริมาณความมากน้อยของเนือ้หาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การก าหนด

หนว่ยกิตใหเ้ทียบกับเกณฑก์ลางของระบบทวิภาค ดังนี ้   

    (๑) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรอือภปิรายปัญหา ไม่นอ้ยกว่า ๑๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต   

    (๒) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรอืปฏิบัติงานเพื่อเสริม

ทักษะไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หนว่ยกิต  

    (๓) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝกึไม่น้อย

กว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หนว่ยกิต 

    (๔) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระที่ใชเ้วลาศกึษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  

๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีปริมาณเป็น ๑ หนว่ยกิต  
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  ๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวน

วิชาเพื่อให้นักศกึษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผดิ

เงื่อนไขของกระบวนวิชาใดให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

  ๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ  มีช่ือกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชาก ากับไว้ 

  ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจ ากระบวน

วิชา 

  ๑๐.๖ เลขประจ ากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)  

แสดงถึงระดับการศกึษาของกระบวนวิชาดังนี้ 

   “๗”  “๘”  “๙”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

   “๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง 

   “๑”   “๒”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้ต้น  

  ๑๐.๗ ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษา

ตกค้างที่จะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย ๔ ปี 

 ข้อ ๑๑ หลักสูตร 

  ๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ ปริญญาโท 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 

เกณฑม์าตรฐานการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

  ๑๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

    (๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

    เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี

ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถ

ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต   

    หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 

๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศกึษา 

 

    (๒) หลักสูตรปริญญาโท 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
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ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหส้ามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี

อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ

บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ โดยมี     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๓๖ หนว่ยกิต   

   หลักสูตรปริญญาโท  แบ่งการศกึษาเป็น ๒ แผน คอื 

   แผน ก เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 

    แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

    แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ หนว่ยกิตและเรียน

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาอย่างน้อย ๑๘ หนว่ยกิต 

   แผน ข เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการศกึษารายวิชา และท าการค้นคว้าแบบ

อิสระ โดยท าการเรียนกระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษาไม่น้อยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต และ

ท าการค้นคว้าแบบอิสระ ๓ ถึง ๖ หนว่ยกิต    

   (๓) หลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลา

การศกึษา ๖ ปี หรอื ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วน

หนึ่งของหลักสูตรปริญญาเอก เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญใน

สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมต

ลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต 

                         หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ใหเ้ข้าศกึษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญา

เอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกนิรอ้ยละ ๔๐ ของ

หลักสูตรที่จะเข้าศกึษา 

   (๔) หลักสูตรปริญญาเอก  

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า ที่มี

ผลการเรียนดีมาก หรอืส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้

สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้หม่ได้อย่างมอีิสระ รวมทั้งมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

    หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศกึษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวจิัยเพื่อ

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

     แบบ ๑ เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานพินธ์ที่

ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม ่ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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     แบบ ๑.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท

จะต้องท าวิทยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า ๔๘ หนว่ยกิต 

     แบบ ๑.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอื

เทียบเท่า ที่มผีลการเรียนดีมาก  จะต้องท าวิทยานพินธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หนว่ยกิต 

    แบบ ๒ เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์

ที่มคีุณภาพสูง เพื่อก่อใหเ้กิดความก้าวหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศกึษากระบวนวิชา

เพิ่มเติม ดังนี้ 

     แบบ ๒.๑ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จะต้องท าวิทยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า ๓๖ หนว่ยกิต และศกึษาวิชาในระดับบัณฑติศกึษาอีกไม่น้อยกว่า 

๑๒ หนว่ยกิต 

     แบบ ๒.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาวิชาใน

ระดับบัณฑติศกึษาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต 

  ๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลกัสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

   (๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใด

วิชาหนึ่งที่ใชภ้าษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และอาจมบีางกระบวนวิชาที่ใช้

ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรอืความจ าเป็นด้วยก็ได้ 

   (๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มี

โครงสรา้งกระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไทยและ

นักศึกษาต่างชาติได้ศกึษาร่วมกันโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

   ๑๑.๔ ระยะเวลาการศกึษาให้เป็นไปตามแผนการศกึษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

    (๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้

ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศกึษา  

    (๒) หลักสูตรปริญญาโท  ใหใ้ช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลา

เรียนตามแผนก าหนดการศึกษา  

   (๓) หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาดังนี้ 

          (๓.๑) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ให้ใช้

เวลาศกึษาไม่เกิน ๗ ปีการศกึษา   

          (๓.๒) ส าหรับผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรอืเทียบเท่า ให้ใช้

เวลาศกึษาไม่เกิน ๕ ปีการศกึษา 

     ๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศกึษาให้ท าได้เฉพาะในกรณีที่มคีวามจ าเป็นทาง

วิชาการ หรือมีเหตุสุดวิสัย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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     (๑) นักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

บัณฑติวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศกึษาต่อได้ครั้งละ ๑ ภาคการศกึษาปกติ แต่

ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

    (๒) นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติใหข้ยายเวลาการศกึษาต่อได้ ผลงาน

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ จะต้องมคีวามก้าวหนา้อย่างเด่นชัด  

                               (๓) การขยายเวลาการศกึษาต่อ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วตอ้งไม่เกิน

เกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดดังนี้ 

   (๓.๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตร

บัณฑติช้ันสูงตอ้งไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

   (๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 

   (๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไม่เกิน ๘ ปีการศกึษาส าหรับผู้ที่

ส าเร็จการศกึษาขั้นปริญญาตรหีรือเทียบเท่า และต้องไม่เกิน ๖ ปีการศกึษาส าหรับผูท้ี่ส าเร็จ

การศกึษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

                     ๑๑.๖  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด อาจแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษา

อยู่ได้ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ   

 ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน  

  มหาวิทยาลัยจัดให้มกีารลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศกึษา และให้

นักศึกษาถือปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 

   ๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

            ๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงและระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา

ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศกึษา 

             ๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกท าหน้าที่วางแผนการศกึษา แนะน า ควบคุมการศึกษาและการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศกึษา  

   ๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยหากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตาม

ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ

มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว 
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   ๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรล าดับขั้น B ขึ้นไป จะลงทะเบียน

กระบวนวิชานั้นซ้ าอีกไม่ได้ และให้ถือว่าการลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ 

   ๑๒ .๑ .๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้

ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่

เกิน ๖ หนว่ยกิต 

   ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ใน

ภาคฤดูร้อนได้โดยให้คณบดีของส่วนงานที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

   ๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ 

และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น  ให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 

   ๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยได้รับอักษรล าดับขั้น V  

   หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรล าดับขั้น  V แล้ว ประสงค์จะ

เปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นที่มีการน ามาคิดค่าล าดับขั้นหรือ

อักษรล าดับขั้น S หรอื U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

  ๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้

บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอื่นใด ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้

บริการและช าระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศกึษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศกึษา 

   ๑๔.๑ ให้มกีารประเมนิผลการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑ ครั้ง  

  ๑๔.๒ ให้ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและคา่ล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษา

ใน   แต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่า

ล าดับขั้นอักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล 
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   ๑๔.๓ อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น  

   ๑๔.๓.๑ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

    อักษรล าดับขั้น  ความหมาย      ค่าล าดับขั้น 

             A  ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)   ๔.๐๐ 

        B+          ดีมาก (VERY GOOD)  ๓.๕๐ 

 

    อักษรล าดับขั้น  ความหมาย       ค่าล าดับขั้น 

            B       ดี  (GOOD)                    ๓.๐๐ 

               C+     ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD)    ๒.๕๐ 
              C              พอใช้ (FAIR)                        ๒.๐๐ 

               D+          อ่อน (POOR)                        ๑.๕๐ 

              D            อ่อนมาก (VERY POOR)           ๑.๐๐ 

                 F              ตก (FAILED)                     ๐.๐๐ 

   ๑๔.๓.๒ อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

                อักษรล าดับขั้น            ความหมาย 

     S            เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

     U            ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

                              V       เข้าร่วมศึกษา (VISITING) 

                                    W              ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

   ๑๔.๓.๓ อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 

                      อักษรล าดับขั้น        ความหมาย                

                                    I                 การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 

          P                  การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด  

                                                                    (IN PROGRESS) 

                    T           วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน                                                                          

                                                                ระหว่างการด าเนินการ (THESIS/     

                                                               INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 

       ๑๔.๔ อักษรล าดับขั้น I แสดงวา่ การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จ

สมบูรณ์เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้การวัดผลไม่สามารถด าเนินการได้ การให้อักษรล าดับขั้น I 

ต้องได้รับการอนุมัตจิากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานที่กระบวนวิชานั้นสังกัด

อยู่  
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  นักศึกษาต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษรล าดับขั้น I ให้

เสร็จสมบูรณ์ก่อน ๒ สัปดาห์เรยีนสุดท้ายของภาคการศกึษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

  ๑๔.๕ อักษรล าดับขั้น P แสดงวา่ กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่  

ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศกึษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี ้ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่

หลักสูตรก าหนด 

   อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ต้องก่อน 

วันสุดท้ายของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษาภายใน ๒ ภาคการศกึษาปกติถัดไป หากพ้น

ก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น P ให้เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

  ๑๔.๖ อักษรล าดับขั้น T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือ     

การค้นคว้าแบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

   ๑๔.๗ อักษรล าดับขั้น V แสดงวา่ นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะ

ผูเ้ข้าร่วมศกึษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ตอ้งมีเวลาเรียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรือนักศกึษาไม่

ปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณา

เปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เปน็ W  

  ๑๔.๘ อักษรล าดับขั้น W แสดงวา่ 

   (๑) การลงทะเบียนผดิเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

   (๒) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๑๒.๑.๕ 

   (๓) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตามข้อ ๑๔.๗ 

   (๔) นักศึกษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศกึษานั้น 

   (๕) นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

       (๖) นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาค

เรียนแรกที่มกีารลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าแบบอิสระ 

    (๗) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรอืมหาวิทยาลัยอนุมัตใิห้ถอนทุก

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน 

  ๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ า

กว่า C หากได้ต่ ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษรล าดับขั้นไม่

ต่ ากว่า C  

   กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมนิผลเป็นอักษรล าดับขั้น S หรอื U นักศึกษา

ต้องได้อักษรล าดับขั้น S หากนักศกึษาได้อักษรล าดับขั้น U ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ า

อีกจนกว่าจะได้รับอักษรล าดับขั้น S 
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  ๑๔.๑๐ ในกรณีนักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและ

ข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การ

ถอนกระบวนวิชา การวัดผลและการประเมินผล ส าหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 

  การพิจารณาเงื่อนไขที่ตอ้งผา่นก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินจิของ

อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ    

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

สะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

  ๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม 

   (๑) กระบวนวิชาที่นักศกึษาได้อักษรล าดับขั้น A, B+, B, C+, C หรอื S 

เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนว่ยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับ

หนว่ยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย 

ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

    การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศกึษา จะไม่นับรวมหนว่ยกิตของ

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นตน้ 

   (๓) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มเีนือ้หาในกระบวนวิชา

เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น 

   ๑๔.๑๓  มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหนว่ยกิต และค่า

ล าดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับอักษร

ล าดับขั้นตามข้อ   

๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้ต้นและในหลักสูตรที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้น

หากกระบวนวิชาใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

มากกว่า ๑ ครั้ง ให้คดิทุกครั้ง 

  ๑๔.๑๔  การค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใหน้ าเอาผลคูณของจ านวนหนว่ยกิตกับ       

ค่าล าดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวน

หนว่ยกิตทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มกีารวัดประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น นอกจาก

ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๔.๑๑ ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหนง่ ในกรณีที่ทศนิยมต าแหนง่ที่ ๓  มีคา่

ตั้งแต ่๕  ขึน้ไปให้ปัดค่าทศนยิมต าแหนง่ที่ ๒ ขึน้ 

  ๑๔.๑๕ กรณีที่นักศกึษาได้เรยีนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง 

อาจขอเทียบโอนกระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ตอ้งได้รับอนุมัตจิากประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แล้วแจง้ให้บัณฑิต

วิทยาลัยทราบ 
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   ๑๔.๑๖ ในกรณีที่มกีารร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรล าดับขั้นใน

กระบวนวิชาใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรือไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมการขึ้นเพื่อท าการสบืสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมอี านาจ

สั่งการตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศกึษาและการย้ายสาขาวิชาใหเ้ป็นไปตามประกาศบัณฑติ

วิทยาลัย 

 ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติ

วิทยาลัย 

 ข้อ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศกึษา  

    ๑๗.๑ ทุกหลักสูตรตอ้งก าหนดให้มกีารประกันคุณภาพการศกึษา โดย ระบบและ

วิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คอื การบริหารหลักสูตร 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต  

    ๑๗.๒ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะน าไปสู่วิธีการประกัน

คุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม้ีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มี

การประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างนอ้ยทุกๆ ๕ ปี 

   ๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ให้ยื่นค าร้องผา่น

อาจารย์      ที่ปรึกษา เพื่อเสนอบัณฑติวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว 

  ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕  คน โดยแต่ละคนจะเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

    ทั้งนี ้การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา

เดียวกันที่มกีารจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเหมอืนกัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ 

หลักสูตร  เว้นแตเ่ป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ตนประจ าอยู่แล้วให้

สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้อกี ๑ หลักสูตร 

    ส าหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรอืหลักสูตรความร่วมมอืของหลาย

สถาบัน อาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิต

วิทยาลัย และหากยังไม่มีสถาบันใดแตง่ตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้    
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 ข้อ ๑๙ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก  

  ๑๙.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  

       อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูงและระดับปริญญาโท เป็นผูใ้ห้ค าแนะน าและดูแลการจัดแผนการศกึษา

ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอื่น

ตามความ   จ าเป็นและเหมาะสม  

 

  ๑๙.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

   ๑๙.๒.๑ ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาโท มอีาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก เป็นผู้ใหค้ าแนะน าและดูแลการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ   

    ทั้งนี้  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ

คณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปก็ได้ และให้กรรมการ ๑ คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

         ๑๙.๒.๒ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ท าหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษาและการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  โดยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย ๓ คน และให้

กรรมการ ๑ คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

   อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ

หลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยที่มคีุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑ 

  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้า

แบบอิสระหลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ตง่ตั้ง 

 ข้อ ๒๐ อาจารย์ผูส้อนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์รว่ม/การค้นคว้าแบบอิสระ

ร่วม จะเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ 

  การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม/การ

ค้นคว้าแบบอิสระร่วม ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ตง่ตั้ง 

   ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย์ 

  ๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง  ปริญญาโท   

    ๒๑.๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒไิม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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              ๒๑.๑.๒ อาจารย์ผูส้อน  ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

      (๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิไม่

ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการสอนและการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 

   ๒๑.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักต้อง

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ 

รับปริญญา 

   ๒๑.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วมต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา หรอืมีความรูค้วามช านาญในวิชาการหรอืวิชาชีพ 

    ๒๑.๑.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมคีุณสมบัติ 

ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

    (๓)  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศกึษา 
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     (๔) มีความรูใ้นเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ 

   ทั้งนี ้อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบด้วย

อาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

   อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรอือาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ตอ้งเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการ

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระด้วยทุกครั้ง โดยอาจรว่มในฐานะกรรมการสอบหรอืผูเ้ข้าร่วม

ฟังก็ได้   

 

   ๒๑.๑.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

    (๒) มีคุณวุฒไิม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น 

หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา   

        ๒๑.๑.๗ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย 

    (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

     (๓) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ

และ/หรอือาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

นั้น 

    ๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู ้ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย 

    (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  

  ๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

   ๒๑.๒.๑ อาจารย์ผูส้อน  ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   
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     (๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัยที่มใิช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

   ๒๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิ

ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ 

รับปริญญา 

   ๒๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา   

    (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  

   ๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรู้

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  

    ๒๑.๒.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

     (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
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     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศกึษา 

    (๔) มีความรูใ้นเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 

   ทั้งนี ้อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าในบัณฑติ

วิทยาลัยและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

     อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ

สอบ แต่ตอ้งเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง  โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการ

สอบ หรอืผูเ้ข้าร่วมฟังก็ได้   

    ๒๑.๒.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

     (๒) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอืเป็นผู้

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ 

รับปริญญา  

   ๒๑.๒.๗ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย  

               (๒) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ และ/หรอือาจารย์ผูส้อบ

วิทยานิพนธ์ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนัน้ 

               (๓) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

 ข้อ ๒๒ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ

หลักใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ 

  “ภาษาต่างประเทศ”  หมายความวา่ ภาษาที่ไม่ใชภ่าษาหลักในประเทศที่เป็น

ภูมลิ าเนาของนักศึกษา  และใช้เป็นเครื่องมือในการศกึษาค้นคว้าความรูเ้พื่อการท าวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าแบบอิสระ 

   ๒๓.๑ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตอ้งมีผลการเทียบความรู้

ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรอือื่นๆ ที่ผ่านเกณฑต์ามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย ก่อนการเสนอ

โครงรา่งวิทยานิพนธ์   

            ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ข  การผา่นการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศ

เป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศกึษา 
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  ๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะ

ก าหนดเงื่อนไขให้มีการสอบผา่นภาษาต่างประเทศหรอืไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

  ๒๓.๓ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิล าเนามา

จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถอืว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ หากผู้เรียนชาวต่างประเทศรายใดที่เรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และ

มีการท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรู้ภาษาไทยเป็น

เงื่อนไขของการผ่านภาษาต่างประเทศได้  

 ข้อ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมนิความ

พร้อมและความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสทิธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ 

   (๑) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก และยื่นค าร้องตอ่บัณฑติวิทยาลัย 

  (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย จ านวนอย่างน้อย ๓ คน เป็น

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และใน

จ านวนนั้นให้มกีรรมการ ๑ คน ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรอืใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่มของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น  

  (๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติด าเนนิการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวทิยาลัยภายใน ๑  สัปดาหห์ลังวันสอบ 

                     ส าหรับนักศกึษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ใหม้ีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อกี ๑ ครั้ง โดย

ต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี ้การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกติ

ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก  

   ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นค าร้องตอ่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขอ

อนุมตัิโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 

 ข้อ ๒๕  การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบ

ความรูใ้นแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนือ้หา และความสามารถใน

การน าเอาความรูม้าแก้ปัญหา ผูม้ีสทิธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม

หลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับโดยได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C  

   ๒๕.๑ การสอบประมวลความรูใ้ช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ส าหรับ

นักศึกษาปริญญาโท แผน ก หรอืปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  
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            ๒๕.๒ การสอบประมวลความรูใ้ห้ด าเนินการดังนี้  

   (๑) ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อบัณฑติวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

   (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ตง่ตั้งอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยอย่างนอ้ย 

๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  

    (๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูด้ าเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน

คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้รายงานผลใหบ้ัณฑติวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังวัน

สอบ  

   ส าหรับนักศกึษาที่สอบไม่ผ่านให้มสีิทธิ์สอบแก้ตัวได้อกี ๑ ครั้งโดยต้องยื่นค าร้องขอ

สอบใหม่ 

 ข้อ ๒๖ การท าวิทยานิพนธ์ หรอื การค้นคว้าแบบอิสระใหม้ีแนวปฏิบัติและขัน้ตอนเป็นไป

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

  ทั้งนี ้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการท าวิทยานิพนธ์ หรอืการค้นคว้าแบบ

อิสระให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้มี

การท าความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ข้อ ๒๗  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

   (๔) ขาดคณุสมบัติของการเขา้เป็นนักศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ขอ้หนึ่งข้อใดตามข้อ ๖    

  (๕) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้รักษา

สถานภาพการศกึษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศกึษาปกติ 

   (๖) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๑.๔ นับตั้งแต่วันเปิด

ภาคการศกึษาแรก 

  (๗) เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรยีนครบ ๒ ภาค

การศกึษาปกติ เป็นต้นไป  

  (๘) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้

รับอนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยใหโ้อนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๔ 

  (๙) เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ เมื่อศกึษาครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
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(๙.๑) ระดับปริญญาโท  เมื่อศกึษาครบ ๒ ปีการศกึษา     

(๙.๒) ระดับปริญญาเอก เมื่อศกึษาครบ ๓ ปีการศึกษา    

   (๑๐) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศกึษาปกติแตไ่ม่มหีนว่ยกิต

สะสมยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (๑๑) เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๒๕ 

   (๑๒) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    (๑๓) เป็นผู้ส าเร็จการศกึษา 

   (๑๔) มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา  

 ข้อ ๒๘ การลา 

   ๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปี

การศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศกึษา ยกเว้นภาคการศึกษา

ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว 

  ๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศกึษา ให้ยื่นค าร้องตอ่บัณฑติ

วิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จงึถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่น

ใบลาออกให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

 ข้อ ๒๙ การกลับเข้าเป็นนักศกึษา 

  ๒๙.๑ เมื่อสอบผา่นการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศกึษาใหม่ได้ 

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือเป็นกรณีที่พ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙)  และ (๑๑)  สามารถน ากระบวนวิชา

เดิมที่เคยศกึษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้ในการศึกษาได้อีก

ตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

  ๒๙.๒ เมื่อต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

   นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗

(๒),(๓),(๕) และ (๑๒) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ

บัณฑติวิทยาลัย 

   ๒๙.๓ นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ไม่มสีิทธิ์เข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อกี 

 ข้อ ๓๐ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิริญญา  หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาต้องไป

รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที่ส านักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้ส่วนงานที่สังกัด
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ทราบ โดยผา่นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ

หลัก  

  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตใิห้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนยีบัตร

บัณฑติ หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

   (๑) ศกึษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

   (๒) มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 

๓.๐๐ และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะ

วิทยานิพนธ์ 

   (๓) มีผลการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศโดยการสอบหรอืวิธีการอื่นๆ 

    (๔) สอบผา่นการสอบประมวลความรูส้ าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ข 

และส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่ก าหนดเงื่อนไขใหม้ี

การสอบประมวลความรู้ 

    (๕) สอบผา่นการสอบประเมินผลวทิยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

    ทั้งนี ้ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ   

    (๖) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก๑   หรือ แผน ก แบบ ก๒ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่

สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ

สิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร  

    เว้นแต ่สาขาวิชาทางวิจิตรศลิป์ ทัศนศิลป์ หรอืสื่อศิลปะ อาจมีการน า

ผลงานวิทยานิพนธ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการ

ตีพมิพ์หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการฯ    

   (๗) ส าหรับนักศกึษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์

ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยต้องด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 

review) ก่อนการตพีิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรอืมีการจดสิทธิบัตร  

   (๘) การเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศกึษาโดยนักศกึษา 

จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศกึษาของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง

น้อย ๑ เรื่อง 

   ทั้งนี ้หลักสูตรสามารถก าหนดมาตรฐานวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 
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    (๙) ส าหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิต

ช้ันสูงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

    (๑๐) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรตแิละ

ศักดิ์ของนักศกึษาที่จะได้รับการเสนอชื่อใหไ้ด้รับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรือ

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์  

   เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีค าสั่ง หรอืมีค าวินจิฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับ

ข้อบังคับนี ้หากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง หรอืค าวินิจฉัยนั้น ให้มสีิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดี 

ภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที่ได้รับทราบค าสั่งหรอืค าวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และค าสั่งหรอืค าวนิิจฉัยของ

อธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  

                     ในกรณีพเิศษให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

  การใดที่มไิด้ก าหนดตามข้อบังคับนี ้ให้อธิการบดีมอี านาจออกประกาศ ระเบียบ 

ตามที่ข้อบังคับก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

    ประกาศ   ณ  วันที ่    ๑๒      กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

     

     (ลงนาม)                  เกษม  วัฒนชัย     

            (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 7. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา      

การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวชิา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 

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

แผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอน

นักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของ      คณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควร

ก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547   เรื่อง แนว

ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต 

ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา       ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใชป้ระกาศนีแ้ทน 

 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือ

ระหว่างแบบ  1  และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปรญิญาเอก  โดยที่ 

       2.1  นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้า

ศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 

ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรอืแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค ารอ้งขอเปลีย่นแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
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สาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอ

บัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการ

ช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติ

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัส

ประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามา

ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตร

นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวชิา 

   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิม

หรอืระหว่างคณะโดยที่ 

 3.1  นักศึกษาที่ประสงคข์อย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวน

วิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกวา่  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวน

วิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกวา่  3.00   

       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี เฉพาะ 

วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

 3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม และประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่เพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอ

บัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ   
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3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ 

คา่ธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

   3 .4  ก า รย้ า ย ส า ข า วิ ช า ก รณี อื่ น ๆ   ให้ เส น อ

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 

    3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  

มีเงื่อนไขดงันี ้

1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชา

เดียวกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกติ กระบวนวิชา

ดังกล่าวทั้งหมดหรอืบางส่วนไปคดิเป็นหน่วยกติสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชา

ใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้

เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า  B  หรืออักษรล าดับขั้น  

S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา

เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ

บางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่   ให้พิจารณาเทียบโอนได้   โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณา

กระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษา

ได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่ B หรอือักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา 

 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียน

กระบวนวิชาต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสม

อย่างน้อย  12  หน่วยกิตและมีค่าล าดบัขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึน้ไป หรอืมีผลงานวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค ารอ้งขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่ จะให้ โอนและรับโอน และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะให้โอนและรับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติ 
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3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ

อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการ

เปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของ

กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรยีนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสม

ของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 

  4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกนั  

หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพจิารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 

1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผา่น  หรอื 

2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้

ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรอื 

3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จ

การศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาโท  นักศึกษา

อาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่

อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน

หลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

การโอนดังกล่าว 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตร

ช้ันสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะ 

  4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใน

สาขาวชิาที ่สัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพจิารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะ 
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 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบัน

ใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่  3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวน    หน่วยกิตก

ระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสรา้งหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะ

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับ จากวัน

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษร

ล าดับขั้นไม่ต่ ากวา่ B หรอืเทียบเท่า หรอือักษรล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะที่รับโอนได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว     

  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจาก

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่

รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิ

ตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับ

โอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ทั้งหมด  และต้องใช้

เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

แผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  

และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัว

นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จ

การศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 

   5.1  ในกรณี ที่ นั กศึ กษา

ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษา

ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อ

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ 

สามารถเทียบโอนกระบวนวิชา
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และหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มา

ใช้ใหม่ได้  ทั้งนี้  จะต้องศึกษา

มาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่

ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่ ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้

พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

   5.2  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือ

เคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาจะเทียบโอน

กระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณา

ของคณะที่รับโอน  แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของ

จ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้าง

หลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  

และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากวัน

ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่ งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้

พิจารณาเห็นชอบแล้ว 

6.   การเทยีบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันcอุดมศึกษาอื่น 

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจ

ขอโอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่

นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับ

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ

บัณฑติศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู ่ระบบค่าล าดับขั ้นตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 
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7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณใีห้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษา

ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวัน

เข้าช้ันเรยีนของภาคการศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้แรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัว

แรกตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ  วนัที ่    12   พฤษภาคม   2551 

 

      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์

       (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)์ 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ

เสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตประกาศนี ยบัตรช้ันสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนยีบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2550 
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9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
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10. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อสรุปของคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

1. ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้

กระชับและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทางปฐพีศาสตร์

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

เห็นด้วยและได้ด าเนนิการตามที่เสนอ 

2. ควรเพิ่มปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในหมวดที่  3. 

ข้อย่อย 2.3 – การปรับตัวในการเรียนระดับสูงขึ้น  

เห็นด้วยและได้ด าเนนิการตามที่เสนอ 

3. ควรเพิ่มระบบการศึกษาในข้ออื่นๆ ในหมวดที่  3. 

ข้อย่อย 2.7 – การน าเสนอผลงานวิจัยและการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง  

เห็นด้วยและได้ด าเนนิการตามที่เสนอ 

4. ควรเพิ่มการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ในหมวด

ที่  8. ข้อย่อย 2.7 – ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย  

เห็นด้วยและได้ด าเนนิการตามที่เสนอ 

5. หมวดวิชาบังคับ ควรเพิ่มกระบวนวิชาเพื่อปรับ

ฐานความรู้ของนักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทาง

ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

นักศึกษาที่ ไม่ ได้ส าเร็จการศึกษาทางปฐพี

ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิด

สอน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์ 

6. หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ (หัวข้อ 1.1.3) 

ควรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ให้ชัดเจน 

เห็นด้วยและได้ด าเนินการตามที่เสนอ โดยแยก

กระบวนวิชาออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กระบวน

วิชาทางปฐพีศาสตร์และ(2) กระบวนวิชาทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

7. ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่

ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 

เห็นด้วยและจะด าเนินการตามความเหมาะสม โดย

การประสานงานขอความร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง  ๆ 

8. ควรให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้

ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาอย่างเข้มข้นทุกภาคการศกึษา 

เห็นด้วยและจะเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาต่อไป  

9. ควรให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกมากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัยและ

น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามคณาจารย์ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

อยู่แล้ว ซึ่งจะมีการด าเนินการตอ่ไปในอนาคต 
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