
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

1. 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

ต้องเป็นการน 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 เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์หรอืกิจกรรมทางวชิาการเพิ่มเติม 
 

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 

2. 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

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ 

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. หลักสูตร แบบ 2.1  ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาโท 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      48 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา 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 

                361724   เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน 3 หนว่ยกิต 

                361725   ดนิในสภาพน้ 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   การป้องกันการชะล้างพังทลายของดนิโดยน้ 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                                       ไมน่้อยกว่า          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 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่ม ี

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 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 



 

 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  ให้เลือกเรียนข้อ 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 และเป็น

ที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนอย่างน้อย 3 เรื่อง 

โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย         

1 เรื่อง  

(3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศกึษาโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศกึษาปกติ 

ง. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่ม ี



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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. 

(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 

                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       
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    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 



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. 



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. 
 


