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 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม
ปี 2556
 สภามหาวิท ยาลัยอนุมัติหลัก สูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 เดือน กั นยายน
ปี 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)






นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร
ครูและอาจารย์
นักส่งเสริมการเกษตร
พนักงานหน่วยงานเอกชน
ดาเนินกิจกรรมส่วนตัวทางด้านการเกษตร
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9. ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งวิชาการ
1.

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่สาเร็จการศึกษา

เลขประชาตัว
ประชาชน

รศ. ดร. สุนทร คายอง

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525
3-5106-0032-351-0
M.S. (Forest Ecology), Kyoto University, Japan,1985
D.Agr. (Forest Ecology), Kyoto University, Japan, 1988
2. ผศ. ดร. ถาวร อ่อนประไพ วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2529
3-1006-0320-330-6
วท.ม. (วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
Ph.D. (Applied Science), University of Canbera, Australia, 2004
3. อ. ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
3-5099-0013-629-2
M.S. (Soil Science), Wageningen Agricultural University, Netherland, 1989
Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie University,
Japan, 2003

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่..................................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สั งคมแห่งภูมิปัญ ญาและการเรียนรู้ (การพัฒ นาคนให้มีคุณ ธรรมนาความรู้
เกิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น ) มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมเกษตร และการจั ด
การทรัพยากรธรรมชาติ ให้เทียบทันกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั่วไป ในการพัฒนาการเกษตรและ
จัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ อ ย่างยั่ งยื นโดยไม่ ก่ อให้ เกิ ด ปัญ หาสิ่งแวดล้ อมนั้ น ต้ อ งใช้อ งค์ ค วามรู้แ บบ
บูรณาการที่ประกอบด้วย การจัดการดิน ที่ดิน ลาน้า ป่าไม้ สัตว์ป่า ไฟป่า ปัญหาหมอกควัน ปัญหาน้าท่วม
และความแห้ ง แล้ ง หรื อ ทรั พ ยากรน้ า ฯลฯ ซึ่ ง เป็ น องค์ ค วามรู้ ท างปฐพี ศ าสตร์ แ ละการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาวิถีชึวติ ที่ยั่งยืนของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงของระบบการเกษตรในประเทศไทยจากเดิ ม ที่ เป็ น เกษตรกรรมแบบยั ง ชี พ
(Subsistence Agriculture) เป็ น เกษตรกรรมเข้ ม ข้ น (Intensive Agriculture) และเกษตรกรรมเชิ ง พานิ ช ย์
(Commercial Agriculture) ทาให้มีการใช้เครื่องมือจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆ มีการใช้ปุ๋ย
และสารเคมีมาก ซึ่งทาให้ต้นทุนการผลิ ตสูงและเกิดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้
ได้ผลผลิตสูงและรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ทาให้เกิดการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขยายพืน้ การเกษตร ทาให้
เกิดการทาลายป่าและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้า ทาให้วิถี ชีวิต สภาพสังคมและ
วัฒ นธรรมของคนในชุมชนเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยอยู่แบบพอเพียงและพึ่งพาอาศัย ป่า เป็ น
วิถีชีวิตที่ต่างคนต่างทา ไม่พึ่ งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนอดีต เกษตรกรมีหนี้สินมาก รวมทั้งการละเลย
ปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ความพยายามในการส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริจึงมีความสาคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอื่นและมีความเป็นสากล
สามารถเสริมสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญ ญาและความรู้ทางการเกษตรที่ ทันสมัยมีพัฒนาการและภูมิคุ้มกัน
ด ารงตนในสั งคมได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ โดยการเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ
แบบบูรณาการสาหรับเป็นแนวทางการวิจัยของนักศึกษา เสริมสร้างทักษะการวิจัยและนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรชั้นนาตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื น สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีการปรับ ปรุงรูป แบบ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการ
พัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจและสังคม มีสานึกในศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ดารงตนในสังคม
ได้อย่างมีธรรมภิบาล และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(ไม่ม)ี
13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
(ไม่ม)ี
13.3 การบริหารจัดการ
(ไม่ม)ี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาปฐพี ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็ น
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ที่ดนิ และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานสาหรับการ
ผลิตทางด้านเกษตรกรรม ป่าไม้และอุตสาหกรรม เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ
ของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีคุณภาพสูงใน
ด้านปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการศึกษาวิจัยในด้านทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดการดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชเกษตรและพืชป่า ตลอดจนการวิจัยทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรลุ่มน้า ป่าไม้และสัตว์ป่า บนพื้นฐานของการจัดการแบบบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ที่ใช้เหตุผลประกอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
1. คุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ เคารพและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวางถูกต้องตามหลักวิชาการและคุณธรรม
2. ความรู้ความสามารถในการวางแผนงานวิจัย มีทักษะในการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาเชิงสถิติ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชและ
การอนุรักษ์ดิน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถบูรณา
การร่วมกับวิชาการด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสร้างองค์ความรู้ และนาผลงานวิจัยค้นคว้าไปเผยแพร่ โดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านปฐพีศาสตร์
และการจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ อย่ างต่ อเนื่ องและเป็ นที่ ยอมรั บ ในระดั บ ประเทศและ
ต่างประเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุง
รวบรวมติ ดตามผลการประเมิ น  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานทา
หลักสูตรทุก 5 ปี
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ด้านความพึงพอใจและภาวะการ  ร้ อยละของบั ณ ฑิ ตระดั บปริ ญ ญาโท ที่ ได้ รั บ
ได้งานของบัณฑิต
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
 ร้อยละความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มตี ่อ
หลักสูตร
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ
และผูใ้ ช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบรายปี
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิจในระบบทวิภาค(ในกรณีท่มี ิใช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด)
...............-..................................................................................................................................
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาตลอดปี
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………….
ระบบทวิภาค
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………….
ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………….
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

(1) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี
การศึกษา
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(2) สาเร็จการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีท างวิท ยาศาสตร์ห รือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ย วข้อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ที่ผ่านการพิจารณา
จากกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) คุณสมบัติอ่นื นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรูด้ ้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรูด้ ้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 อื่นๆ นักศึกษาขาดทักษะในการทาวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน
 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ด การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการวิจัย
 อื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
แผน ก แบบ ก2
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา แผน ก แบบ ก2

2556
1 2

2557
1 2

2558
1 2

2559
1 2

2560
1 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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2.6 งบประมาณตามแผน
(1) รายงานข้อมูลงบประมาณระดับคณะ 3 ปีข้างหน้า โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ
ตั้งงบประมาณ

แผนงาน
การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
2557

2556
งบประมาณ
แผ่นดิน
67,648,200
35,931,200
2,527,900
-

งบประมาณ
เงินรายได้
25,142,100
8,813,600
3,589,700
715,000

250,200
1,533,800
27,409,400
14,311,500
133,766,900 54,105,700
187,872,600

(2) ค่าใช้จ่ายต่อหัว

งบประมาณ
แผ่นดิน
67,648,200
35,931,200
2,527,900
-

2558

งบประมาณ
เงินรายได้
24,946,400
8,299,800
3,846,100
675,000

งบประมาณ งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
67,648,200
25,000,000
35,931,200
8,200,000
2,527,900
3,800,000
650,000

250,200
1,540,200
27,409,400 18,052,900
133,766,900 57,360,400
191,127,300

250,200
155,000
27,409,400
18,000,000
133,766,900 57,2000,000
190,966,900

37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2554 และ
ประกาศบัณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ เรื่อ ง แนวปฏิบั ติ ก ารเปลี่ย นแผนการศึ ก ษา การย้ า ย
สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่น้อยกว่า

21 หน่วยกิต

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

15
2
1
1

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
361791 สัมมนา 1
361792 สัมมนา 2
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
กระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ :
361712 ทรัพยากรดินและภูมอิ ากาศของระบบเกษตร
361723 สมดุลย์เคมีในดิน
361724 เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน
361725 ดินในสภาพน้าขัง
361732 อินทรียวัตถุในดิน
361733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
361734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
361743 การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
361744 การสารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดนิ
361745 ดินในเขตร้อน
361754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขัน้ สูง
361762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้า
361769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 1
361772 ฟิสิกส์ของน้าในดิน
361773 ความสัมพันธ์ของน้าในดินและพืช
11

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

361779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2
361789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ :

362711 การใช้ที่ดนิ ระบบวนเกษตร
3 หน่วยกิต
362712 ดินป่าไม้
3 หน่วยกิต
362721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
3 หน่วยกิต
362722 การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้
3 หน่วยกิต
362731 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3 หน่วยกิต
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
3 หน่วยกิต
362752 การสารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดนิ
3 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้าไม่เลือกข้อ 1.2.2 ให้เลือกเรียนข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ สูงในสาขาวิชา
ไม่เกิน
3 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้าไม่เลือกข้อ 2. ให้เลือกเรียน ข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
361799 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญาตรีสาขาทางปฐพีศาสตร์หรือสาขาวิชา
อื่นๆ ที่ไม่เคยเรียนกระบวนวิชานีห้ รือวิชาเทียบเท่า ต้องลงเรียนกระบวนวิชา
361210 (ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น)

12

2 หน่วยกิต

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

1. นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ ม
(full paper)
2. นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษา
เป็นชือ่ แรก จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
หมายเหตุ :

กระบวนวิ ช าในสาขาวิ ช าเฉพาะ หมายถึ ง กระบวนวิ ช าสาขาปฐพี ศ าสตร์ แ ละ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ (361, 362)

3.1.2.1 Plan A Type A2
a minimum of
36 credits
Degree Requirements: Total
a minimum of
24 credits
A. Course work
a minimum of
21 credits
1. Graduate courses
1.1 Field of concentration courses
a minimum of
15 credits
1.1.1 Required courses
2 credits
361791 Seminar 1
1 credit
361792 Seminar 2
1 credit
1.1.2 Elective courses
a minimum of 13 credits
The student may choose the following subjects in Soil Sciences or Natural
Resources with consent of his/her adviser.
Subjects in Soil Sciences :
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 Soils
3 credits
361732 Soil Organic Matter
3 credits
361733 Biological Nitrogen Fixation
3 credits
13

361734 Methods in Biological Nitrogen Fixation
361743 Soil Genesis and Classification
361744 Land Resources Survey and Management
361745 Tropical Soils
361754 Advanced Soil Fertility
361762 Water Erosion Control
361769 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource
Management 1
361772 Physics of Soil Water
361773 Soil Water and Plant Relationships
361779 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource
Management 2
361789 Selected Topics in Soil Science and Natural Resource
Management 3
Subjects in Natural Resources :
362711 Agroforestry Landuse System
362712 Forest Soils
362721 Forest Biodiversity
362722 Forest Ecosystem Carbon-Nutrient Cycles
362731 Sustainable Natural Resource Management
362751 Decision Support System for Agricultural Resources
Management
362752 Advanced Remote Sensing for Land Resources
Management
1.2 Out of the field of concentration courses
a maximum of
1.2.1 Required courses
none
1.2.1 Elective courses
a maximum of
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.

14

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
1 credits
3 credits
3 credits
3 credits
2 credits

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
6 credits
6 credits

2. Advanced undergraduate courses in Soil Science
a maximum of 3 credits
and Natural Resource Management
The student may choose the subject with consent of his/her
adviser. If the student does not enroll the subject in item 2.,
he/she has to choose the subject in item 1.1.2 elective courses.
B. Thesis
12 credits
361799 Thesis
12 credits
C. Non-credit courses
1. Graduate School requirement: A foreign language
2. Program requirement :
for those whose first degree is not in Soil Science or equivalent
361210 Introduction to Soil Science
2 credits
D. Academic activities
1. A student has to present at least one paper representing the whole or part of his/her thesis
work in national or international conference with full paper proceedings
2. A student has to publish at least one paper representing the whole or part of his/her thesis
work in national or international journal with peer review before publication accepted by
the Graduate Program Administration Conmittee of Soil Science and Natural Resource
Management, and the student must be the first author.
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3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
361791 ก. ปฐ. 791 สัมมนา 1 (Seminar 1)
361792 ก. ปฐ. 792 สัมมนา 2 (Seminar 2)
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ :
361712 ก.ปฐ. 712 ทรัพยากรดินและภูมอิ ากาศของระบบเกษตร
Clomatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems
361723 ก.ปฐ. 723 สมดุลย์เคมีในดิน
Chemical Equilibrium in Soils
361724 ก.ปฐ. 724 เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน
Physical Chemistry of Soil Colloids
361725 ก.ปฐ. 725 ดินในสภาพน้าขัง
Submerged Soils
361732 ก.ปฐ. 732 อินทรียวัตถุในดิน
Soil Organic Matter
361733 ก.ปฐ. 733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
Biological Nitrogen Fixation
361734 ก.ปฐ. 734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
Mothods in Biological Nitrogen Fixation
361743 ก.ปฐ. 743 การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
Soil Genesis and Classification
361744 ก.ปฐ. 744 การสารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดนิ
Land Resources Survey and Management
361745 ก.ปฐ. 745 ดินในเขตร้อน
Tropical Soils
361754 ก.ปฐ. 754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขัน้ สูง
Advanced Soil Fertility
361762 ก.ปฐ. 762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้า
Water Erosion Control
16

หน่วยกิต
1(1-0-2)
1(1-0-2)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-2-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

361769 ก.ปฐ.769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1
Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 1
361772 ก.ปฐ. 772 ฟิสิกส์ของน้าในดิน
Physics of Soil Water
361773 ก.ปฐ. 773 ความสัมพันธ์ของน้าในดินและพืช
Soil Water and Plant Relationships
361779 ก.ปฐ.779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรมชาติ 2
Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 2
361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3
Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 3
กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ :
362711 ก.อร. 711 การใช้ที่ดนิ ระบบวนเกษตร
Agroforestry Landuse System
362712 ก.อร. 712 ดินป่าไม้
Forest Soils
362721 ก.อร. 721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
Forest Biodiversity
362722 ก.อร. 722 การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้
Forest Ecosystem Carbon-Nutrient Cycles
362731 ก.อร. 731 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
Sustainable Natural Resource Management
362751 ก.อร. 751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
Decision Support System for Agricultural Resources Management
362752 ก.อร. 752 การสารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดนิ
Advanced Remote Sensing for Land Resources Management

1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

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

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ถ้าไม่เลือกให้ไป
เลือกกระบวนวิชาของหมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
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(4) หมวดกระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
361210 ก.ปฐ. 210 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Soil Science

2 หน่วยกิต

(5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
361799 ก.ปฐ. 799 วิทยานิพนธ์
Thesis
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย

12 หน่วยกิต

ชื่อย่อกระบวนวิชากลางทางปฐพีศาสตร์ (ก.ปฐ. หรือ 361) ตามด้วยเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง หมวดวิชาดินและภูมอิ ากาศ
2 หมายถึง หมวดวิชาเคมีดิน
3 หมายถึง หมวดวิชาจุลินทรีย์ดนิ
4 หมายถึง หมวดวิชาการสารวจดิน
5 หมายถึง หมวดวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
6 หมายถึง หมวดวิชาฟิสิกส์ของดิน
7 หมายถึง หมวดวิชาดินและการจัดการน้า
8 หมายถึง หมวดวิชาหัวข้อเลือกสรร
9 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา
ชื่อย่อกระบวนวิชากลางทรัพยากรธรรมชาติ(ก.อร. หรือ 362) ตามด้วยเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง หมวดวิชาวนเกษตรและดินป่าไม้
2 หมายถึง หมวดวิชานิเวศวิทยาป่าไม้
3 หมายถึง หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5 หมายถึง หมวดวิชาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
361…
หรือ
362…
361…
หรือ
362…

หน่วยกิต

กระบวนวิชาเลือกใน/นอก
นอกสาขาวิชาเฉพาะ

9

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาขั้นสูง (ถ้ามี)

3/0

ภาคการศึกษาที่ 2
361… กระบวนวิชาเลือกใน/นอก
หรือ
สาขาวิชาเฉพาะ
362…
361791 สัมมนา 1

สอบผ่ า นเงื่ อ นไขภาษาต่ า ง
ประเทศ

รวม

หน่วยกิต
9

1

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

9

รวม

10

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
361…
หรือ
362…

กระบวนวิชาเลือกใน/นอก
สาขาวิชาเฉพาะ

361792 สัมมนา 2
รวม

หน่วย
กิต
4

ภาคการศึกษาที่ 2
361799 วิทยานิพนธ์

1

สอบวิทยานิพนธ์

5

รวม

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว้ในภาคผนวก
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หน่วยกิต
12

12

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ที่

ชื่อ-สกุล

1.

รศ.ดร.สุนทร คายอง
(3-5106-0032-351-0)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปีที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2525
M.S. (Forest Ecology), Kyoto University,
Japan,1985
D.Agr. (Forest Ecology), Kyoto University,
Japan, 1988
2. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
(3-1006-0320-330-6) 2529
วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2534
Ph.D. (Applied Science), University of Canbera,
Australia, 2004
3. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
(3-5099-0013-629-2) 2524
M.S. (Soil Science), Wageningen Agricultural
University, Netherland, 1989
Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology),
Mie University, Japan, 2003
4. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์),
(3-4099-0054-062-1) 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
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ปัจจุบัน

เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร

จานวน
ผลงานวิจัย
(จานวนเรื่อง
ระยะ 5 ปีล่าสุด)

3

3

6

6

35 (17)

4.5

3

4.5

6

20(10)

3

3

3

3

31(6)

1.5

4

1.5

4

30(7)

ภาระงานสอน/สัปดาห์
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปีที่สาเร็จการศึกษา

5. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
(3-5009-0049-908-7) 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

ปัจจุบัน
6

3

เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
7.5

6

จานวน
ผลงานวิจัย
(จานวนเรื่อง
ระยะ 5 ปีล่าสุด)

34(3)

3.2.2 อาจารย์ประจา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ที่

1.

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.สุนทร คายอง
(3-5106-0032-351-0)

2. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
(3-1006-0320-330-6)

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปีที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2525
M.S. (Forest Ecology), Kyoto University,
Japan,1985
D.Agr. (Forest Ecology), Kyoto University,
Japan, 1988
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2529
วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2534
Ph.D. (Applied Science), University of Canbera,
Australia, 2004
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3

3

6

6

จานวน
ผลงานวิจัย
(จานวนเรื่อง
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
35 (17)

4.5

3

4.5

6

20(10)

ปัจจุบัน

เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร

ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน/สัปดาห์

3

3

เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
3
3

1.5

4

1.5

4

30(7)

6

3

7.5

6

34(3)

3

3

6

6

31(3)

ปัจจุบัน
3. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
(3-5099-0013-629-2)

4. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
(3-4099-0054-062-1)

5. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
(3-5009-0049-908-7)

6. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
(3-9098-0108-191-7)

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
M.S. (Soil Science), Wageningen Agricultural
University, Netherland, 1989
Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology),
Mie University, Japan, 2003
วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์),
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
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
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
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
Ph.D. (Agronomy and Soil Science),
University of Hawaii at Manoa, United
States Of America, 1998
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จานวน
ผลงานวิจัย
(จานวนเรื่อง
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
31(6)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
1.

ชื่อ-นามสกุล
ดร.กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ

2.

ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์

3.

ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

4.

รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิกุล

5. ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม

คุณวุมิ
D.Agr. (Soil Science)

สังกัด
ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์แ ละทรั พ ยากร
ธรรมชาติ
ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)
ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์แ ละทรั พ ยากร
ธรรมชาติ
D.Agr. (Soil Science)
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง คณะเกษตร
ศาสตร์
Ph.D. (Soil Physics)
ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์แ ละทรั พ ยากร
ธรรมชาติ
Ph.D. (Remote Sensing & สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
GIS)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานหรืองานวิจัยที่มีการวางแผนงานการทดลองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและดาเนินงาน
วิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญ หาด้านปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทันสมัยตามมาตรฐานใน
ระดับชาติและมีความเป็นสากล
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ผ ลงานวิจั ย ทางวิ ช าการที่ เป็ น องค์ ค วามรู้ใหม่ ที่ ทั น สมั ย ทางด้ า นวิ ช าการ สามารถ
วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรือนาสถิติม าประยุ ก ต์ใช้ได้อย่างถู ก ต้อ ง
เหมาะสม และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่โดยการนาเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการหรือนาเสนอ
บทความวิชาการให้แก่ผสู้ นใจ นักวิจัย ชุมชนเกษตรได้ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
นักศึกษาดาเนินการเสนอหัวข้อ/โครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เพื่อการพิจารณาเห็นชอบได้เมื่อสอบ
ผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 โดยนักศึกษาจะต้องดาเนินการทา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาตามแผนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรูแ้ ละความสนใจของตนเองในปัญหาต่างๆ รวมทั้งการปรึกษา
กับอาจารย์ที่ป รึก ษาหลั กถึ งการวางแผนและวิเคราะห์งานวิจัย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ตามหลั ก วิชาการ
วิท ยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ก่อนการเขียนและเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิท ยานิพนธ์ที่สอดคล้องกั บ
ปัญหาและความสนใจนั้นต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาจะเป็นผู้ ประเมินความเหมาะสม
ทั น สมั ย และมี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นเชิ ง วิ ช าการในมาตรฐานระดั บ ปริ ญ ญาโทของโครงร่ า งงานวิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะนาเสนอต่อกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป
และผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต้องนาเสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับชาติหรื อนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
และต้องตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรู้ความสามารถในระดับสูงในการ
วางแผนการวิจัย ด้านปฐพี ศาสตร์และการ
จัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ ทั น สมั ย เป็ น
นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเป็ น
สากลและแข่งขันในระดับนานาชาติ

2. มีพั ฒ นาการต่อเนื่อง สามารถประยุก ต์
ความรู้ ส าขาวิ ช าทางปฐพี ศ าสตร์ แ ละ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ บู ร ณาการร่ ว มกั บ
ความรู้ ใ นสาขาอื่ น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
ในวิ ชาชีพ เป็ น บุ ค ลากรทางการเกษตรที่ มี
คุณค่าสามารถครองตนและครองงานอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและ
จิตใจ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. มีการเรียนและฝึกการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ผล
การทดสอบทางสถิติในระดับสูง มีการฝึกการเขียนบทความ
ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ มีการฝึกการนาเสนอผลงานวิจัย
2. เพื่อความสมบูรณ์ ของปริญ ญา นัก ศึก ษาโดยเฉพาะใน
แผน ก ต้องนาเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติที่สาขาวิชา
การยอมรับ
1. กระตุ้นให้มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ใน
แหล่งปลูกพืชนั้นๆ หรือในแปลงปลูกของเกษตรกร
2. มี ก ารปาฐกถาพิ เศษโดยวิ ท ยากรจากหน่ ว ยงานทาง
การเกษตรทั้งราชการและเอกชนหรือโดยปราชญ์ชาวบ้าน
3. กระตุ้นให้ รู้สานึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ
การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ อนาคตการ
ปรับปรุงการผลิตเกษตรของสังคมไทย
1. มีการอบรมหรือบรรยายพิเศษด้านจริยธรรม คุณ ธรรม
และกิริยามารยาทแบบไทยโดยวิทยากรต้นแบบ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่จัด
โดยภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย (เช่น พิธีไหว้ครู งานทาบุญ
วั น สถาปณาคณะหรื อ งานท าบุ ญ ภาควิ ช า) ชุ ม ชนหรื อ
หน่วยงานอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ (เช่น แห่เทียนพรรษา งาน
กฐินหรืองานบุญประเพณีอื่นๆ)
3. กระตุ้นให้เกิดสานึกความรับผิดชอบในหน้าที่และมารยาท
ในการเข้าสังคมโดยการเน้นการเข้าเรียนที่ตรงเวลา ความ
เคารพในครู อาจารย์และการร่วมทางานแบบกลุ่ม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้ได้รับการอบรม
ให้เป็นบุคลากรที่ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัย เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จัก
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีภาวะเป็นผู้นาผูต้ าม สามารถทางานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็น เคารพในสิทธิ
และศักดิ์ศรีผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดั บความสาคัญ เคารพสิท ธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการอบรมสอดแทรกเนื้อหาในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ ทั้งในห้องเรียน
ระหว่างการเรียนการสอนของกระบวนวิชาต่างๆ รู้จักเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ จากการฝึกให้
ตรงต่อเวลาและเข้าชั้นเรียน
จัดการรวมกลุ่มกันทากิจกรรมในสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจา ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
รู้จักสามัคคี เคารพในการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมารยาทในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขในสังคม เช่น
การดาหัวคณาจารย์ในวันสงกรานต์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ การปฐมนิเทศและแนะนานักศึกษาใหม่ การบา
เพ็บประโยชน์ให้ส่วนรวม ฯลฯ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้ นเรียน ตรวจสอบความตรงต่อเวลาในแต่ละวิชาและการส่ง
งานที่ได้มอบหมายตามเวลาที่กาหนด
2. นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นในการชี้นาประเด็นให้สังคม มีข้อเสนอแนะจากการ
ตอบค าถามในชั้ น เรี ย นของแต่ ล ะกระบวนวิ ช าและการเข้ า ร่ ว มสั ม มนาทางวิ ช าการ มี ก ารรั บ ฟั ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.พิจารณาผลงานที่มอบหมายให้จากการฝึกปฏิบัติงานกลุ่มในวิชาการที่มีการแบ่งหน้าที่
ทางานร่วมกัน เพื่อฝึกการปฏิบัติตนในสภาวะเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดั บ ความส าคั ญ ของปัญ หาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ เช่น 361…. และ 362… หรือ การจัด
กิจกรรมที่สาขาวิชา
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรูแ้ ละความเข้าใจองค์ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาวิชาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ปัญ หารวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญ หา สามารถนาความรู้มาบูรณาการกับ ความรู้ใน
ศาสตร์ต่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาปฐพี
ศาสตร์แ ละการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น ที่ เปลี่ ย นแปลงไปและเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีการเรียนการสอนที่มีกระบวนวิชาหลากหลายให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจและเรื่อง
ที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ โดยคณาจารย์ที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้องค์ความรูแ้ ละชีน้ า
ให้สามารถประยุกต์ความรูท้ างวิชาการไปใช้ในการอธิบายปัญหาที่เกิดขึน้ ได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่นามา
หลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์
ปัญหา การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การกระตุ้นจากภายในของผู้เรียน การค้นคว้าจากสภาพความเป็นจริง
และข้อมูลในสารสนเทศและเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จากการตั้งคาถาม การอภิปราย
การทดสอบสั้น (quiz) การทารายงานในงานที่มอบหมาย ฯลฯ
2. การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี วิ เคราะห์ แปลงทดลองและโรงเรื อ นปลู ก พื ช
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การทาปุ๋ยชีวภาพและการไปศึกษาดูงานตาม
พืน้ ที่ของเกษตรกรตัวอย่าง หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
ลุ่มน้า
3. การวิจัยในประเด็นเรื่องที่ทันสมัย สร้างองค์ความรู้หรือเป็น เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกษตรกรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เน้นฝึกให้ นักศึกษา
เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี ซื่อสัตย์ต่องานที่ปฏิบัติจากการที่มีการควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการจากคณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานแขนง
ต่างๆ
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4. มีการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากงานวิจัยที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน การสัมมนา
และให้นักศึกษาได้ฝกึ ฝนแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศในวงกว้างมาใช้ประกอบในการเรียนการ
สอนและการวิจัย ได้มกี ารติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. ให้มีก ารเสนอผลงานทางวิชาการและนาเสนอผลงานในวารสารทั้งในระดับ ชาติหรือ
นานาชาติที่สาขาวิชาให้การยอมรับ นักศึกษาสามารถสื่อสารจากการเขียน การพูดและการแลกเปลี่ยนองค์
ความรูไ้ ด้เป็นอย่างดี
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษา
ตามเกณฑ์การทดสอบและวัดผลสาเร็จของหลักสูตรในระดับมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย
2. นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลองวิจัย ขั้นตอนและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ทันสมัย มีก ารบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาจากการวิจัยด้วย
การใช้เครื่องมือต่างๆและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม
3. นักศึกษามีความกระตือรือร้นค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ นามาประกอบการเรียนการ
สอน การวิจัยได้อย่างเข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึกษาด้วยตัวเอง
4. ประเมิ น จากการน าเสนอบทความทางวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารที่ เป็ น ยอมรับ ใน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เป็นผู้ที่ คิด อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึก ษา สามารถ
สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆจากการ
เรียนการสอนและยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาให้มกี ารวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
2. มี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า และน าเสนอในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูร้ ่วมกัน
3. มอบหมายให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ จริง นักศึกษาต้องค้นคว้าและรวบรวมความรู้ต่างๆ
มาสู่การกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ และออกแบบแผนการทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. นักศึกษาในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยและถกเถียงประเด็ นความรู้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและมีการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการต่อนักวิชาการได้
2. นัก ศึก ษามีก ารนาเสนองานวิจัย การค้นคว้า วิเคราะห์ปัญ หาได้อย่างเป็ นระบบและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างตัวบุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
เป็ นผู้ที่มีมนุษ ยสั มพั นธ์ดี สามารถสื่อสารความรู้ท างวิชาการกั บ กลุ่มคนหลากหลายทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมให้นัก ศึกษาได้นาเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นเป็น
ประจาในคณะและนอกสถานศึกษา
2. มีการฝึกทักษะการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา 361791 และ 361792 โดยการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
3. ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ทางานวิจัยร่วมกันกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติในแปลงทดลอง
พืน้ ที่ที่ผลิตพืชเกษตร และพืชป่าจริง พบกับปัญหาที่เกิดขึน้ และผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียในการทางาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมในการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นใน
คณะและนอกสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2. ประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นที่นา่ พอใจตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. มีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีการกาหนดประเด็นปัญ หาทางด้านปฐพีศาสตร์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยที่มีประโยชน์กับการนาไปใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาทางการเกษตร
ป่าไม้และลุ่มน้า
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นต่อการทางานที่เกี่ยวกับ การใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ในการวางแผนการทดลองทางสถิติ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการคานวณวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย
2. กาหนดให้นักศึกษาต้องมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณภาพในการนาเสนอรายงานใน
การเรียนการสอนและการรายงานผลการวิจัยในรายวิชาสัมมนา ประกอบการนาเสนอ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนและการวิจัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการและทันสมัย เป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาได้เผยแพร่สู่สาธารณะในระดับชาติและระดับสากล
2. นัก ศึก ษามีก ารสร้างและเรีย บเรีย งผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Power Point ได้ ในการ
นาเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาสามารถผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและ
ทันสมัย เป็นผลงานการค้นคว้าวิทยาการทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรได้เป็นอย่างดี
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)

กระบวนวิชา

361791 สัมมนา 1
Seminar 1
361792 สัมมนา 2
Seminar 2
361712 ทรัพยากรดินและภูมอิ ากาศของระบบ
เกษตร
Climatic and Edaphic Resources of
Agricultural Systems
361723 สมดุลย์เคมีในดิน
Chemical Equilidrium in Soils
361724 เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน
Physical Chemistry in Soils
361725 ดินในสภาพน้าขัง
Submerged Soils
361732 อินทรียวัตถุในดิน
Soil Organic Matter

คุณธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

361733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
Biological Nitrogen Fixation
361734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทาง
ชีวภาพ
Methods in Biological Nitrogen Fixation
361743 การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
Soil Genesis and Classification
361744 การสารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดนิ
Land Resources Survey and
Management
361745 ดินในเขตร้อน
Tropical Soils
361754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
Advanced Soil Fertility
361762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
โดยน้า
Water Erosion Control

คุณธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

คุณธรรม
1.1

361769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1
Selected Topics in Soil Science and
Natural Resources 1
361772 ฟิสิกส์ของน้าในดิน
Physics of Soil Water
361773 ความสัมพันธ์ของน้าในดินและพืช
Soil Water and Plant Relationships
361779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2
Selected Topics in Soil Science and
Natural Resources 2

ความรู้
2.1

2.2

1.2

1.3

1.4
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2.3

ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

กระบวนวิชา

คุณธรรม
1.1

361789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3
Selected Topics in Soil Science 3
361799 วิทยานิพนธ์
Thesis
362711 การใช้ที่ดนิ ระบบวนเกษตร
Agroforestry Landuse System
362712 ดินป่าไม้
Forest Soils
362721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
Forest Biodiversity
362722 การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหาร
ในระบบนิเวศป่าไม้
Forest Ecosystem Carbon-Nutrient
Cycles

ความรู้
2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1.2

1.3

1.4
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กระบวนวิชา

คุณธรรม
1.1

1.2

1.3

ความรู้
1.4

2.1

2.2

2.3

362731 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
      
อย่างยั่งยืน
Sustainable Natural Resource
Management
362751 การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการ       
ทรัพยากรเกษตร
Decision Support System for
Agricultural Resources management
362752 การสารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูง
      
เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดนิ
Advanced Remote Sensing for
Land Resources Management
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

      





     



  

     



  



ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงต่ อเวลาและความรับ ผิดชอบต่อ ตนเองและสั งคม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
1.4 เคารพสิท ธิ และรับ ฟั งความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่ าและศัก ดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
2. ความรู้
2.1 เคารพสิท ธิ และรับ ฟั งความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่ าและศัก ดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา
2.3 สามารถติด ตามความก้ าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในเรื่องที่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญ หา เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีม นุษ ย์สั มพั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อสารกั บ กลุ่ม เป้ าหมายหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใช้ความรู้ทางศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็ นในการแก้ ไขสถานการณ์ ทั้ งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.3 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
5.2 สามารถแก้ไขปัญ หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติมาประยุกต์ ใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา
โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มคี ่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ไม่มี
ค่าลาดับขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มกี ารประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมาก (very good)
ดี (good)
ดีพอใช้ (fairly good)
พอใช้ (fair)
อ่อน (poor)

อ่อนมาก (very poor)
ตก (failed)

ค่าลาดับขั้น
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

1.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
S
U
V
W

ความหมาย
เป็นที่พอใจ (satisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory)
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา (visitor)
การถอนกระบวนวิชา (withdrawn)

1.3 อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (in progress)
T
วิทยานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ (thesis in progress)
กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
จะต้องได้ลาดับขั้น ไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าอีก
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กระบวนวิช าที่ ก าหนดให้ วั ด และประเมิ น ผลด้ วยอั ก ษร S หรื อ U ได้ แ ก่ กระบวนวิ ช า
ก.ปฐ. 791 (361791) ก.ปฐ. 792 (361792) และก.ปฐ. 799 (361799)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
- ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
- ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
- ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
- ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. มีผลการศึกษาได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ ค่าลาดับขั้นสะสม
เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
5.นัก ศึก ษาต้องน าเสนอผลงานหรือส่วนหนึ่ งของผลงานวิท ยานิพ นธ์ต่อที่ป ระชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้น
ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper)
6. นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ.2550
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีก ารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบันคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกการอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีความร่วมมือในเชิงวิชาการกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนาอื่นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ ส่งเสริมการสอนและ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิ จกรรมบริก ารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2) มี ค ณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประจ าสาขาวิ ช าปฐพี ศาสตร์ แ ละ การจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการจั ด การเรี ย นการสอน
การเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาและรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
(3) มีการจัดทาแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
(4) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ ก่นักศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
มี ก ารบริ ห ารงบประมาณ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ไปตามระเบี ย บบริ ห ารการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
อุปกรณ์เครื่องมือ
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบันเฉพาะรายการสาคัญ จานวน 86 รายการ ได้แก่
ลาดับ
รายการ
จานวน
1
LCD (โปรแจกเตอร์)
1
2
กล้องจุลทรรศน์สาหรับตรวจสอบชนิด ของแร่ธาตุ
15
3
กล้องส่องแผนที่ทางอากาศ
8
4
กล้องส่องหินและแร่
29
5
โกร่งบดดิน
1
6
เข็มทิศสนาม
2
7
คีปแอป์มเิ ตอร์
1
8
เครื่องกรองแบคทีเรียพร้อมแผ่นเยื่อรอง
1
9
เครื่องกลั่นน้าชนิดพิเศษ
1
10
เครื่องกลั่นไอน้า
1
11
เครื่องขัดหิน
1
12
เครื่องเขย่า
6
41

ลาดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

รายการ
เครื่องเขย่าตัวอย่างดิน
เครื่องเขย่าและร่อนดิน
เครื่องเขียนแผนที่พร้อมอุปกรณ์
เครื่องคนสารละลายโดยใช้แม่เหล็ก
เครื่องคานวณเนือ้ ที่
เครื่องเจาะดินโดยใช้แรงกระแทก
เครือ่ งฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่องชั่งสารเคมีและชั่งวิเคราะห์ดิน
เครื่องดูดน้ายาแบบออร์โทเมตริดสี
เครื่องดูดไอกรด
เครื่องไตรเตรทสารละลาย
เครื่องถ่ายทอดการบรรยายบนฉาก
เครื่องบดตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์
เครื่องบันทึกแผนที่แบบเป็นตัวเลข
เครื่องปั่นดิน
เครื่องปั่นตกตะกอนพร้อมหัวเหวี่ยง 4 อัน
เครื่องปั่นตกตะกอนพร้อมหัวเหวี่ยง 6 อัน
เครื่องปั่นให้ตกตะกอนด้วยความเร็วต่า
เครื่องปั่นให้ตกตะกอนด้วยความเร็วสูง
เครื่องปั๊มดูดอากาศในการกรองสารเคมี
เครื่องผสมสาร
เครื่องเพอร์รีสตอลิคนัม
เครื่องมือวัดการดูดคลื่นแสง
เครื่องมือวัดการพังทลายของดิน
เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง
เครื่องมือวัดความเร็วของกระแสน้าในลาธาร
เครื่องมือวัดความลาดเทของพื้นที
เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในน้า
เครื่องย่อยตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หา ปริมาณไนโตรเจน
เครื่องวัด pH
42

จานวน
2
2
2
2
1
1
1
22
2
2
2
1
2
1
15
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1

ลาดับ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

รายการ
เครื่องวัดการซึมน้าผ่านผิวดินแบบ ควบคุมแรงดันน้าของดินระดับต่าง ๆ
เครื่องวัดความลาดชันของพื้นที่
เครื่องวัดความสูงวัดได้ 500 ม. อ่านความแตกต่างได้ทุกช่อง 10 ม.
เครื่องวัดเนื้อที่ดิน
เครื่องวัดปริมาณธาตุอาหารในดิน และพืช (Spectrophotometer)
เครื่องวัดระดับความสูงจากระดับน้าทะเล
เครื่องวัดระยะทางและความสูง
เครื่องวัดสัญญาณความถี่
เครื่องวัดสารละลายเกลือในดิน
เครื่องวัดอุณหภูมิดนิ
เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืชโดย
เครื่องวิเคราะห์อิออนเฉพาะโดยอิเลคโทรด
เครื่องสกัดน้าจากดินโดยใช้แรงดัน
เครื่องหาความแน่นของดิน
เครื่องหาความยาวของแผนที่
เครื่องหาปริมาณความชืน้ ที่เป็นประโยชน์ของดินพร้อมทั้งอุปกรณ์ครบชุด
เครื่องหาปริมาณธาตุอาหารพืชโดยวิธี
เครื่องหาพืน้ ที่ของแผนที่
เครื่องอบต้นพืชที่มขี นาดใหญ่
เครื่องอัดน้ายาสูญญากาศ
ตะแกรงวิเคราะห์ความคงทนของดิน
ตัวอย่างหินและแร่
ตุ้มน้าหนักอย่างละเอียด
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
ตู้ปลอดเชือ้
ตู้อบความร้อนไฟฟ้า
ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ตู้อบฆ่าเชื้อแบบใช้ความดัน และความร้อน
ตู้อบตัวอย่างต้นพืชเพื่อหาน้าหนักแห้ง
ตู้อบพร้อม Time switch และชั้นวาง ของ 2 ชั้น
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จานวน
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
21
1
4
1
1
1
1
1
4
1

ลาดับ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

รายการ
ตู้อบพืชพร้อมถาดและพัดลมระบายอากาศ
เตาจ่ายความร้อน (Hot plate)
เตาเผา
เตาฮอทเพลท
โถแก้วไฮโดรมิเตอร์
แท่นเหล็กวางเครื่องบดพืช
สว่านเจาะดิน
หลอดเจาะดิน
หลอดแท่งแก้วปลายแพลตดินั่ม
หลอดอุปกรณ์หาปริมาณสังกะสี, ทองแดง โดยการแพร่รังสีคลื่นพลังงาน
อิเล็กโทรด
อิเล็คโทรดสาหรับปริมาณ ธาตุไนเตรท และคลอไรด์
อุปกรณ์ลดความชืน้
ไฮโดรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จานวน
1
1
4
1
6
1
16
10
1
3
1
1
7
1

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
หนังสือ
หนังสือภาษาไทย
จานวน 21,268 เล่ม
หนังสือภาษาอังกฤษ
จานวน 14,283 เล่ม
วารสาร
วารสารภาษาไทย
จานวน 59 รายการ
วารสารภาษาอังกฤษ
จานวน 15 รายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
- มีการจัดการประสานงานกับห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดหาหนังสือหรือตาราเรียน
ทั้ ง ภาษาไทยและอั ง กฤษเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ค ณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน
- พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- มีการสารวจความต้องการทรัพยากรที่ใช้สาหรับการาจัดการเรียนการสอนเป็นประจา
ทุกปีงบประมาณ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คอยติดตามหนังสือ ตารา วารสารและวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ตลอดจนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ มีสารวจความต้องการ
วั ส ดุ และครุภั ณ ฑ์ ก ารเรีย นการสอนประจาปี และประเมิ น ความเพี ย งพอว่าเพี ย งพอหรือไม่ อ ย่างไร
นอกจากนีใ้ นการประชุมของภาควิชาฯได้มจี ัดสรรงบประมาณประจาปีสาหรับครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ให้แต่ละสาขาวิชา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง คือ มี วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า ในกรณีที่มีเหตุผล
หรือความจาเป็นพิเศษ อาจยกเว้นคุณสมบัติดังกล่าวได้ ทั้งนีต้ ้องเป็นไปตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัย
กาหนด (ระบุไว้ในภาคผนวก 9)
3.2 การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์ การเรี ย นรู้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
ข้ อ 4 (รายละเอี ย ดตามภาคผนวกที่ 7) คื อ อาจารย์ พิ เศษ หมายความว่ า เป็ น บุ ค ลากรในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ หรือเป็น
พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีความรู้ความชานาญใน
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลงานการค้นคว้าทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไปที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชารับรอง
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะให้ความเห็นชอบ
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กระบวนการจัดสรร
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2. ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
วิธีการอนุมัติ
วิธี ก ารอนุมั ติจะด าเนินการขออนุ มัติแต่ งตั้งตามระเบี ย บเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ในบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย (อาจารย์พิเศษ)
สัดส่วนอาจารย์พิเศษต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
คิดเป็นสัดส่วน อาจารย์พิเศษ : อาจารย์ประจาในหลักสูตร เท่ากับ 1:1.2
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มกี ารพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษาและการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนส าหรับ อาชี พ และการใช้ ชี วิต ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยอาจารย์ ที่ ป รึก ษาต้ อ งก าหนดชั่ วโมงให้
ค าปรึก ษา (Office hours) เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาเข้าปรึก ษาได้ นอกจากนี้ ต้ องมี ที่ ป รึก ษากิ จกรรมเพื่ อ ให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูก ลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่วัน
รับทราบคาสั่งลงโทษ โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบและยื่นเรื่องผ่านงานวินัยกอง
พัฒนานักศึกษาและให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่ส้ินสุด
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
โลกเพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
(2) ให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม x
x
x
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอีย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้อ งกับ กรอบ x
x
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดรายวิชาและรายเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) x
x
x
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการ x
x
x
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน x
x
x
60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ x
x
x
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
x
x
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการ x
x
x
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ป ระจ าทุ ก คนได้ รับ การพั ฒ นาทางวิชาการและหรือ วิชาชี พ x
x
x
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนบุ คลากรสนับสนุน การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ การพั ฒนา x
x
x
วิชาการ และหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
x
x
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
X
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
10
11
12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
10
11
12

เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชีบ้ ังคับและตัวบ่งชีร้ วม
ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอบของอาจารย์โดยนักศึกษาและนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
หาจุดอ่อนและจุดแข้งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
โดยอาจารย์แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใ้ ช้บัณฑิต/ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาประจาปี ตามดั ชนีบ่ งชี้ผลการดาเนินงานที่ ระบุ ในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย
1 คน ที่ได้รบั การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียการสอนของ
อาจารย์ บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ ละรายวิชาและนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
1. คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 712 (361712) ทรัพยากรดินและภูมิอากาศของระบบเกษตร
Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems
361211 และ 362441 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ความสัมพั นธ์ระหว่างการผลิตพืชกับทรัพยากรแวดล้อมในดินและภูมิอากาศข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศรวมทั้งลักษณะฝนตก การกระจายตัว และการคายระเหยของน้า แบบจาลองความสมดุล
ของน้ าเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ศั ก ยภาพของฤดู ป ลู ก การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ภู มิ อ ากาศเกษตร การประเมิ น
ความเหมาะสมของที่ดิน และการแบ่งเขตนิเวศเกษตรของประเทศ
Edaphic and climatic resources in relation to crop production, climatic data including
evapo-transpiration, simple water balance models with respect to potential growing season,
approaches to agroclimatic, land suitability assessment, and agro-ecological zoning of Thailand
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 723 (361723) สมดุลย์เคมีในดิน
Chemical Equilidrium in Soils
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 361211 และ 203727 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การใช้ ห ลั ก การความสมดุ ล ทางเคมี ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการละลายในดิ น และ
สภาพแวดล้อม ที่เกี่ ยวข้องการพยากรณ์ การละลายและการตกตะกอนของแร่ธาตุในดิน การหา
หลักการพื้นฐานทางเคมีสาหรับการผุพังของแร่ธาตุ ความสมดุลย์ของคาร์บอเนต ความสัมพันธ์ของ
การละลาย การตกตะกอนของซัลไฟด์ คีเลชั่นของโลหะ การเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซของไนโตรเจน และ
กระบวนการที่สาคัญอืน่ ๆ
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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3(3-0-6)
ก.ปฐ. 724 (361724) เคมีฟิซกิ ัลของคอลลอยด์ดิน
Physical Chemistry in Soils
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361421 และ 203727 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
สมบัติทางด้านเคมีฟิสิกส์ของดินและสารละลายดิน ทบทวนโครงสร้างทางเคมีของแร่ธาตุ
ทั่วๆ ไปในดิน ทฤษฎีและข้อคิดของลักษณะทางเคมีของคอลลอยด์ ลักษณะพื้นผิวของคอลลอยด์ดิน
และการใช้เทคโนโลยีของดินเหนียวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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.
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 725 (361725) ดินในสภาพน้าขัง
Submerged Soils
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361421 และ 203727 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ธรรมชาติและสมบัติทางเคมี เคมีไฟฟ้าและชีวเคมีของดินภายใต้สภาพน้าขัง รวมทั้งการจัดการ
การปลูกข้าวในดินนา
Chemical, electrochemical, and biochemical nature and properties of soil under submerged

conditions including soil management pratices in paddy rice cultivation.
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 732 (361732) อินทรียวัตถุในดิน
Soil Organic Matter
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 203305 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
องค์ประกอบสมบัติทางเคมี ชีวเคมีของการสังเคราะห์และการย่อยสลายวิธีการทดลอง
บทบาทและผลของอินทรียวัตถุในดิน 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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3(3-0-6)
ก.ปฐ. 733 (361733) การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
Biological Nitrogen Fixation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361431 และ 203305 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนที่อยู่อย่างอิสระ อย่างมี ความสัมพันธ์
และอยู่ แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชีวเคมีของการตรึงไนโตรเจน วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจน
ทางชีวภาพ ความสาคัญของการตรึงไนโตรเจนและการปรับปรุงการตรึงไนโตรเจนในการเกษตร
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.
2(0-2-4)
ก.ปฐ. 734 (361734) วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
Methods in Biological Nitrogen Fixation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361733 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การแยก การระบุชนิดและวิธีก ารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน การประเมินการตรึง
ไนโตรเจนการเตรียมหัวเชือ้ และการควบคุมคุณภาพ
Isolation, dentification and cultivation methods of N-fixing microbes,N-fixation ssessment,
Inoculum and quality control.
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 743 (361743) การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
Soil Genesis and Classification
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361442 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
สัณฐานขนาดใหญ่และจุลสัณฐานวิทยาของดิน องค์ประกอบและลักษณะดิน การผุพัง
และการเปลี่ ย นแปลงของดิ น กระบวนการก าเนิ ด ดิ น สิ่ งแวดล้ อ มดิ น หลั ก การจ าแนกดิ น ระบบ
การจาแนกดินสมัยใหม่ ธรรมชาติของตัวดินและภูมิทัศน์ แบบจาลองพื้นที่ดินระบบ 9 หน่วยและการใช้
การอธิบายการจาแนกดินและแผนที่
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.
52

3(3-0-6)
ก.ปฐ. 744 (361744) การสารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดิน
Land Resources Survey and Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361442 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
คาจากัดความและสหสัมพันธ์ของทรัพยากรบนดิน วีธีการทั่วไปในการสารวจทรัพยากร
เทคนิคเฉพาะสาหรับการสารวจภูมิอากาศ ธรณี วิทยา แบบแผนที่ดิน อุทกวิทยา ดิน พืช และสัตว์
การวัดค่าการสารวจทรัพยากร ปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ดนิ กรณีศึกษาและการมอบหมายงาน
Definition of above-ground resources and their interrelationships, general approaches
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.
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 745 (361745) ดินในเขตร้อน
Tropical Soils
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361442 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกาเนิดและการกระจายตัวของดินในเขตร้อน ทั้ง
ภายใต้การเพาะปลูกพืช และป่าธรรมชาติ ปัจจัยที่เป็นข้อจากัดของดินที่มีผลต่อการใช้ทรัพยากรที่ดิน
เช่น ปัจจัยทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ธาตุ และระบบผิวหน้าดิน ความสาคัญของการศึกษาวิจัยในดินที่มปี ัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
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.
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 754 (361754) ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
Advanced Soil Fertility
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361351 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การใช้เทคนิคในการปรับปรุงดิน ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีและการเจริญเติบโต
ของพืช โดยเฉพาะในพืน้ ที่ที่มีธาตุอาหารและไม่มีธาตุอาหาร การใช้ผลวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อแนะนา
โปรแกรมการใช้ปุ๋ย และการวางแผนการใช้ที่ดนิ
53

Implementation of soil improving techniques, specifically in areas of nutrient and nonnutrient, related to chemical composition and growth of plants, use of soil and plant analysis for
recommendation in fertilizer programs and land use planning.
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 762 (361762) การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้า
Water Erosion Control
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361461 หรือ 362461 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การใช้เทคนิคในการปรับปรุงดิน ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีและการเจริญเติบโต
ของพืช โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารและไม่มีธาตุอาหาร การใช้ผลวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อแนะนา
โปรแกรม การใช้ปุ๋ย และการวางแผนการใช้ที่ดนิ
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.
1(1-0-2)
ก.ปฐ. 769 (361769) หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 1
Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่สาคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์
ความรูท้ างปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Lectures on the current significant and specific topics of interest related to soil science
and natural resource management
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 772 (361772) ฟิสิกส์ของน้าในดิน
Physics of Soil Water
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361471 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
กลไกของความสัมพันธ์ของน้าและการเคลื่อนที่ของน้าในดิน การใช้หลักวิชาฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์ในการอธิบายความสัมพันธ์การกระจายตัวและการเคลื่อนที่ของน้าในดิน
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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.
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 773 (361773) ความสัมพันธ์ของน้าในดินและพืช
Soil Water and Plant Relationships
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361471 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ความสาคัญของน้าในดินต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้าที่ของน้าในพืช ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการเคลื่อนที่ของน้าจากดินไปรากผ่านลาต้ นไปยังบรรยากาศ รวมทั้งการวัดกระบวนการ
ที่เกิดขึน้ การวางแผนการใช้น้าและงบดุลย์ของน้า 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.
2(2-0-4)
ก.ปฐ. 779 (361779) หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2
Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การบรรยายในหัว ข้อเฉพาะทางที่ น่าสนใจและเป็ นประเด็นที่ สาคั ญ ในปัจจุบั นเกี่ ย วกั บ
องค์ความรูท้ างปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Lectures on the current significant and specific topics of interest related to soil science
and natural resource management
3(3-0-6)
ก.ปฐ. 789 (361789) หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3
Selected Topics in Soil Science and Natural Resource Management 3
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การบรรยายในหัว ข้อเฉพาะทางที่ น่าสนใจและเป็ นประเด็นที่ สาคั ญ ในปัจจุบั นเกี่ ย วกั บ
องค์ความรูท้ างปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Lectures on the current significant and specific topics of interest related to soil science
and natural resource management
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ก.อร. 711 (362711) การใช้ท่ดี ินระบบวนเกษตร
Agroforestry Landuse System
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

3(3-0-6)

ที่มา หลักการและนิยามของระบบวนเกษตร สถานภาพและปัญหาของการใช้ประโยชน์ท่ดี ิน ซึ่ง
สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาระบบวนเกษตร
การจาแนกประเภทและลักษณะของระบบวนเกษตร การบูรณาการระหว่างนิเวศวิทยาเกษตรและนิเวศวิทยา
ป่าไม้ เพื่อเกิดเป็นระบบนิเวศวิทยาของระบบวนเกษตร ประโยชน์จากระบบวนเกษตรที่เกิดจากส่วนที่เป็น
ทรัพยากรป่าไม้และองค์ประกอบอื่นๆ ระบบเกษตรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของวนเกษตรที่
มีต่อสถาบันและชุมชนในชนบท ตลอดจนชุมชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบเกษตรเพื่อความยั่งยืนของ
ชุ ม ชนและทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อ ยู่ ร อบๆ และกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานวนเกษตรและการ
ประเมินผล

Background, concept and importance of agroforestry systems; status and problems of
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.
ก.อร. 712 (362712) ดินป่าไม้
Forest Soils
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 361212 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

3(3-0-6)

ความหมาย ปัญ หาและความสาคัญของดินป่าไม้ ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินป่าไม้ในป่าธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตในดินป่าไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับความผันแปรของ
ดินป่าไม้ ดินป่าไม้กับการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช ดินกับการทาไร่เลื่อนลอย ดินกับการปลูกสร้างสวนป่า ดิน
และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในระบบวนเกษตรและป่าชุมชน แนวทางการจัดการดินป่าไม้
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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
3(3-0-6)
ก.อร. 721 (362721) ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
Forest Biodiversity
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ ปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แนวความคิ ดเกี่ ยวกั บ ความหลากหลายทางชี วภาพป่ าไม้ แนวความคิ ดเกี่ ยวกั บความ
หลากหลายของพืชป่า โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้ ผลผลิตปฐมภูมแิ ละทุติยภูมขิ อง
ป่าไม้ วิธีการศึกษาพืชป่าเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินสภาพความความหลากหลายของพืชและ
สภาพป่า ความหลากหลายของสัตว์ป่าและวิธีการศึกษาสารวจ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพ
ป่าไม้ อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บทบาทความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ต่อกลไกการ
ทางานเชิงหน้าที่ของระบบนิเวศ 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
ก.อร. 722 (362722) การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้
Forest Ecosystem Carbon-Nutrient Cycles
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา

3(3-0-6)

คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวความคิดเกี่ยวกับการหมุนเวียนของคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ การเข้าสู่ระบบนิเวศของคาร์บอน
และธาตุอาหาร การสังเคราะห์แสงของพืชป่าและผลผลิตทางชีวภาพป่าไม้ การหมุนเวียนภายในระบบนิเวศและการสะสมในส่วน
ต่างๆ ทั้งในมวลชีวภาพของพืช สัตว์ จุลินทรีย์และดิน การเคลื่อนย้ายระหว่างพืชและดิน การสูญเสียคาร์บอนและธาตุอาหาร
ออกไปจากระบบนิเวศจากการเซาะกร่อนหน้าดิน ไฟป่า การตัดฟันต้นไม้และหาของป่าและการหายใจของสิ่งมีชีวิต การประเมิ น
สมดุลของคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศและบทบาทต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษาการหมุนเวียนของคาร์บอนและธาตุ
อาหารในระบบนิเวศ แนวทางการจัดการและฟื้นฟูระบบนิเวศโดยใช้ความรูเ้ กี่ยวกับการหมุนเวียนของคาร์บอนและธาตุอาหาร
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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
Sustainable Natural Resource Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

3(3-0-6)

สถานภาพของทรัพ ยากรธรรมชาติ และประชาชน ที่ พึ่ ง พาอาศั ย นโยบายและความขั ด แย้ ง
เกี่ยวกับทรัพยากรกรธรรมชาติ กรอบแนวคิด: การบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเปรียบเทียบระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบดั้ง เดิ ม กั บ การจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งมีส่ ว นร่ว ม แบบจ าลองความยั่ งยื น ของทรัพ ยากร
ธรรมชาติ การประเมินทรัพยากรธรรมชาติและการสารวจทางนิเวศวิทยาอย่างมีส่วนร่วม การประเมิน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทของสถาบันในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเสริมรายได้จากการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน การติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

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, roles of institutions in NRM,
participation in NRM, and income generation from community-based resource management,
monitoring and evaluation of NRM.
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ก.อร. 751 (362751) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6)
Decision Support System for Agricultural Resources Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
เทคโนโลยี ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (DSS) และเทคนิ ค การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น
การพัฒนาการประมวลข้อมูลด้วยอิเลคทรอนิคส์ (EDP) ฐานข้อมูลสาหรับการจัดการทรัพยากร การ
วิเคราะห์ความเสีย่ งและการตัดสินใจ
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.
3(2-3-4)
ก.อร. 752 (362752) การสารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรที่ดนิ
Advanced Remote Sensing for Land Resources Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
เทคนิค วิธีการและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลชีวภาพและกายภาพในเชิงพื้นที่
ด้วย การเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลเพื่อการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตร การดึง
เนื้อหาของข้อมูลจากระยะไกลออกมาสาหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล เช่น แผนที่แสดงพื้นที่และปริมาณ
ผลผลิตพืช เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตรที่
ต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
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.
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1(1-0-2)
ก.ปฐ. 791 (361791) สัมมนา 1
Seminar 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการ
เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
Discussion and presentation of current research topics.
1(1-0-2)
ก.ปฐ. 792 (361792) สัมมนา 2
Seminar 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการ
เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และต้องผ่านหรือลงทะเบียน
พร้อมกับกระบวนวิชา 361791
Discussion and presentation of current research topics.
12 หน่วยกิต
ก.ปฐ. 799 (361799) วิทยานิพนธ์
Thesis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัตหิ ัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วหรือลงทะเบียน พร้อมกับ
การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
Research for a new finding knowledge in soil science and natural resource management
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2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ประจา
1. รศ. ดร. สุนทร คายอง
ผลงานตีพมิ พ์
สมชาย นองเนือง สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2555. การกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชี ว ภาพของต้ น ไม้ ในสวนป่ าสนสามใบ หน่ วยจั ด การต้ น น้ าบ่ อ แก้ ว จั งหวั ด เชี ย งใหม่ .
วารสารวนศาสตร์ 31 (2): 1-15.
สมชาย นองเนือง สุนทร คายอง นิวัติ อนงค์รักษ์และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 2555. การสะสมคาร์บอนและ
ธาตุอาหารในดินป่าเต็งรังสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 28 (1): 19-29.
สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2555. ความหลาก
ชนิดพันธุ์ไม้และการสะสมคาร์บอนในป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่า บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย
อินทขิล จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวนศาสตร์ 31 (3): 1-14.
ตฤณ เสรเมธากุ ล สุ น ทร ค ายอง นิ วั ติ อนงค์ รัก ษ์ และ ธนู ชั ย กองแก้ ว . 2555. สมบั ติ ข องดิ น กั บ
การสะสมคาร์บ อนและธาตุอาหารในป่าสนธรรมชาติ อาเภอกัลยานิวัฒ นา จังหวัดเชีย งใหม่ .
วารสารเกษตร 28 (3) : 217-228.
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
สุนทร คายองและนิวัติ อนงค์รักษ์. 2554.ศักยภาพการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในดินและมวลชีวภาพ
พันธุ์ไม้ของป่าดิบเขาสูงยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารการประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1-12.
ตฤณ เสรเมธากุล สุนทร คายอง ธนูชัย กองแก้วและนิวัติ อนงค์รักษ์. 2554. ลักษณะดินและการสะสมคาร์บอนธาตุอาหารในดินป่าสนธรรมชาติ 4 ชนิดย่อย บริเวณอาเภอกั ลยาณิ วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เอกสาร
การประชุ มวิ ชาการดิ นและปุ๋ ยแห่ งชาติ ครั้ งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554) ณ มหาวิ ทยาลั ยแม่ โจ้
จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 13-22.
อาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงและนิวัติ อนงค์รักษ์. 2554. ความผันแปรของ
ลักษณะดินและปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินป่าดิบเขาต่าที่เหลือเป็นหย่อม เอกสารการประชุมวิชาการ
ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่. หน้า 23-35.
สมชาย นองเนือง สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2554. การสะสมคาร์บอนและ
ธาตุอาหารในดินสวนป่าสนสามใบหน่วยจัดการต้นน้าบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารการประชุมวิชา
การดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่. หน้า 36-47.
สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงและนิวัติ อนงค์รักษ์.2554. ผลกระทบของไฟป่า
ต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมีและปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินป่าเต็งรัง สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล
จังหวั ดเชียงใหม่ เอกสารการประชุมวิชาการดิ นและปุ๋ ยแห่ งชาติ ครั้งที่ 2 (11-13 พฤษภาคม 2554)
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่. หน้า 48-59.
สุนทร คายอง สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2553. ศักยภาพและความผันแปรเกี่ยวกับ
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินป่าไม้ชนิดต่างๆ ในภาคเหนือ เอกสารการประชุมวิชาการเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 6 (1-2 สิงหาคม 2553) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. หน้า 154-166.
ตฤณ เสรเมธากุล สุนทร คายอง ธนูชัย กองแก้ว และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2553. ปริมาณคาร์บอนสะสม
ในระบบนิ เวศป่ า สนธรรมชาติ 4 ชนิ ด ย่ อ ย บริ เ วณอ าเภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6. หน้า15-25.
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อาไพ พรลีแสงสุวรรณ์ สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงและนิวัติ อนงค์รักษ์.2553.ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ไม้ในป่าที่เหลือเป็นหย่อมและอิทธิพลต่อการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้าในภาคเหนือ
ของประเทศไทย เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6. หน้า26-36.
สมชาย นองเนือง สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงและนิวัติ อนงค์รักษ์.2553. ปริมาณการสะสม
คาร์บอนในชีวภาพของป่าดิบเขาที่เหลือเป็นหย่อมบนพื้นที่ต้นน้า บริเวณหน่วยจัดการต้นน้าบ่อแก้ว
อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6. หน้า 37-48.
สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล สุนทร คายอง เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2553. ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า บริเวณสถานีวนวัฒน
วิจัยอินทขิล จ.เชียงใหม่ เอกสารการสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6. หน้า 49-59.
วรลักษณ์ เนียมพูลทอง และ สุนทร คายอง. 2552. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และระบบนิเวศกับ
การสะสมธาตุอาหารในมวลชีวภาพป่าไม้ บริเวณวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อ.บ้านตาก จ.ตาก เอกสาร
การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. หน้า 1-13.
สุนทร คายอง ตฤน เสรเมธากุลและเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2551. การสะสมของคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้
ชนิดต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารการประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร
ครั้งที่ 4 (26-27 พฤษภาคม 2551) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตพะเยา). หน้า 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.
2. รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช
ผลงานตีพมิ พ์
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)
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
อรรถชัย จินตะเวช ถาวร อ่อนประไพ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ชิษ ณุชา บุดดาบุญ เฉลิมรัฐ แสงมณี
และศุภกร ชินวรรณโณ. 2555. การจาลองผลิตภาพการใช้น้าในการผลิตข้ าวนาปีเพื่ อการปรับตัว
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม่ -ลาพูน.ฉบับงานประชุมวิชาการ
ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า. 107-114.
อรรถชัย จินตะเวช. 2552. เครือข่ายวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ:กรณีตัวอย่างการศึกษา
ผลกระทบที่ มี ต่ อ การผลิ ต หลั ก ของไทยภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ในรายงาน
การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอุบล
อินเตอร์เนชั่นแนล อ. เมือง จ. อุบลราชธานี. หน้า. 120-134.
อรรถชัย จินตะเวช. 2551. วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาผลกระทบโลกร้อนต่อ ระบบการผลิตอาหาร
ในการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเอ็มเพรสเชียงใหม่. หน้า 28-38.
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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.
3. ผศ. ดร. ถาวร อ่อนประไพ
ผลงานตีพมิ พ์
ดาริกา สุวรรณมงคล บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และถาวร อ่อนประไพ. 2555. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายที่ระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาลุ่มน้าแม่ขะนาด อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน.
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า 121 – 127.
อรรถชัย จินตะเวช ถาวร อ่อนประไพ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ชิษณุชา บุดดาบุญ เฉลิมรัฐ แสงมณี และ
ศุภกร ชินวรรณโณ. 2555. การจาลองผลิตภาพการใช้น้ าในการผลิ ตข้าวนาปีเพื่ อการปรับตั ว
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศแบบ A1B ในพืน้ ที่ราบเชียงใหม่-ลาพูน. การประชุมวิชาการระบบ
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 2(2555) ฉบับพิเศษ. หน้า 107 – 114.
ถาวร อ่อนประไพ สาวิตร มีจุ้ย และกมลไชย คชชา. 2553. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ ดินทากิน แผนพัฒนาชุมชน
และการจั ด การทรัพ ยากรป่ าไม้ จังหวัด แม่ ฮ่อ งสอน. วารสารวิจั ย เพื่ อ การพั ฒ นาเชิงพื้ นที่ .
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ย. – ธ.ค. 2553. หน้า 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.
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
โก้ ธรรมวงศ์ ถาวร อ่อนประไพ และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2554. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ และปัจจัยแรงขับเคลื่อนบางประการ กรณีศกึ ษา: กลุ่มหมู่บ้านสะนกมุงคุณ เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว. การประชุ ม วิ ชาการดิ น แ ละ
ปุ๋ย แห่งชาติ ค รั้งที่ 2 วัน ที่ 11-13 พฤษภาคม 2554. ศูน ย์ก ารศึก ษาและฝึ ก อบรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 362 – 374.
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เมธี เอกะสิงห เทวินทร์ แกวเมืองมูล ถาวร ออนประไพ และ วรวีรุกรณ์ วีระจิตต
การพั ฒนาโปรแกรม “น้าทา”เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์พื้นที่ในลุ่มน้าย่อย. การประชุมวิชาการ
ระบบเกษตรแห่ งชาติ ครั้ งที่ 7 วั นที่ 8-10 สิ งหาคม 2554. โรงแรมตั กสิ ลา จ. มหาสารคาม.
หน้า 160 – 167.
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วาสนา วิรุญ รัตน์ อาพรรณ พรมศิริ ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ถาวร อ่อนประไพ. 2554. สมบัติของดิน
การจัดการปุ๋ยของเกษตรกร และสภาวะธาตุอาหารในใบส้มสายน้าผึ้ง; กรณีศกึ ษา ตาบลแม่สูน
อ าเภ อ ฝ าง จั งห วั ด เชี ย งให ม่ . ก ารป ร ะชุ ม วิ ช าก ารดิ น แ ล ะปุ๋ ย แ ห่ งช าติ ค รั้ ง ที่ 2
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า
232 – 242.
โศรยา เส็ ง ชื่ น และ ถาวร อ่ อ นประไพ. 2554. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ จ าแนก
พื้นที่ เสื่อมโทรมของสวนส้มพันธุ์สายน้าผึ้งที่เกิดจากโรคกรีนนิ่งในตาบลแม่สูน อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554.
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 390 - 401.
ถาวร อ่อนประไพ เมธี เอกะสิ งห์ เบญจพรรณ เอกะสิ งห์ ชาญชั ย แสงชโยสวัสดิ์ วรวีรุกรณ์ วีระจิ ตต์
และ เทวินทร์ แก้ วเมื องมู ล. 2552. การประเมิ นสถานภาพลุ่ มน้ าย่อย; กรณี ศึ กษาลุ่ มน้ าแม่ ทา
จ.เชี ย งใหม่ – จ.ล าพู น เอกสารน าเสนอที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระบบเกษตรแห่ งชาติ ครั้ ง ที่ 5
วันที่ 2 - 4 ก.ค. 2552 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี. หน้า 386 – 394.
ศศิป ระภา แถวถาท า และ ถาวร ออนประไพ. 2552. การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับ สนุน
การตั ด สิ น ใจการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าที่ ชุ ม ชนมี ส่ ว นรวมในลุ ม น้ ายอยแม่ ข ะนาด ลุ่ ม น้ าแมทา
จั ง หวั ด ล าพู น . การประชุ ม วิ ช าการระบบเกษตรแห งชาติ ค รั้ ง ที่ 5: พลั ง งานทดแทนและ
ความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ. หน้า 337 – 345.
4. อ.ดร. สุรรี ัตน์ ลัคนาวิเชียร

การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
สุนทร คายอง สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2553. ศักยภาพและความผันแปรเกี่ยวกับ
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินป่าไม้ชนิดต่างๆ ในภาคเหนือ เอกสารการประชุมวิชาการเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 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.
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5. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
ผลงานตีพมิ พ์
พิกุลทอง สุอนงค์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรงุ้ . 2553. ผลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่มตี ่อการเจริญเติบโต
ของกล้ามะเขือเทศในวัสดุเพาะกล้า. ดินและปุ๋ย 32 (4): 275-284.
ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2556. ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อจุลินทรีย์ชนิดเดียว
และชนิ ด เชื้ อ ผสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและการดู ด ใช้ ธ าตุ อ าหารของกล้ า คะน้ า ฮ่ อ งกง.
ว.วิทย. มข. 41 (1): 158-156.
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.
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
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
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และ ชาญชัย แสง
ชโยสวัสดิ์. 2555. ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนการดารงชีพของครัวเรือน
ในจังหวัดเชียงใหม่การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (หน้า 49-55).
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2555. ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตร
เชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (หน้า 64-71).
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2551. การประเมินสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดนิ ในพื้นที่ลุ่มน้า.
การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน”
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (หน้า 387-394).
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2527)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

ชื่อหลักสูตร: (ภาษาไทย)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ชื่อหลักสูตร: (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Soil Science
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Soil Science and
Natural Resource Management
ชื่อปริญญา: ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) ชื่อปริญญา : ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการ
: ชื่อย่อ
วท.ม. (ปฐพีศาสตร์)
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
Master of Science (Soil Science)
: ชื่อย่อ วท.ม. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
: ชื่อย่อ
M.S. (Soil Science)
ทรัพยากรธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Science (Soil Science and Natural
Resource Management)
: ชื่อย่อ M.S. (Soil Science and Natural Resource Management)
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
เหมือนเดิม
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
1.1.1 เหมือนเดิม
361791 ก. ปฐ.791 สัมมนา 1
361792 ก. ปฐ.792 สัมมนา 2

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก

361712 ก.ปฐ.712 ทรัพยากรดินและภูมอิ ากาศของระบบเกษตร
361723 ก.ปฐ.723 สมดุลย์เคมีในดิน
361724 ก.ปฐ.724 เคมีฟิซกิ ัลของคอลลอยด์ดิน

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 13 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ หรือทรัพยากรธรรมชาติ
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

กระบวนวิชาสาขาปฐพีศาสตร์ :
3 หน่วยกิต 361712 ก.ปฐ.712 ทรัพยากรดินและภูมอิ ากาศของระบบเกษตร
3 หน่วยกิต 361723 ก.ปฐ.723 สมดุลย์เคมีในดิน
3 หน่วยกิต 361724 ก.ปฐ.724 เคมีฟิซกิ ัลของคอลลอยด์ดิน
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
เกณ ฑ์ การตั้ ง ชื่ อ ปริ ญ ญ า
พ.ศ. 2549 และให้เหมาะสม
กับสภาพปัญ หาเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู้
แบบบูรณาการ

เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาด้านการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาด้านการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2527)
361725 ก.ปฐ.725 ดินในสภาพน้าขัง
361732 ก.ปฐ.732 อินทรียวัตถุในดิน
361733 ก.ปฐ.733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
361734 ก.ปฐ.734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
361743 ก.ปฐ.743 การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
361744 ก.ปฐ.744 การสารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดิน
361745 ก.ปฐ.745 ดินในเขตร้อน
361754 ก.ปฐ.754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินชั้นสูง
361762 ก.ปฐ.762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้า
361769 ก.ปฐ.769 หัวข้อเลือกในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

361725
361732
361733
361734
361743
361744
361745
361754
361762
361769

361772 ก.ปฐ.772 ฟิสิกส์ของน้าในดิน
361773 ก.ปฐ.773 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าในดินและพืช
361779 ก.ปฐ.779 หัวข้อเลือกในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 2

3 หน่วยกิต 361772
3 หน่วยกิต 361773
2 หน่วยกิต 361779

361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลือกในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3

3 หน่วยกิต 361789

362711 ก.อร.711 การใช้ท่ดี ินระบบวนเกษตร
362712 ก.อร.712 ดินป่าไม้

ก.ปฐ.725 ดินในสภาพน้าขัง
ก.ปฐ.732 อินทรียวัตถุในดิน
ก.ปฐ.733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
ก.ปฐ.734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
ก.ปฐ.743 การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
ก.ปฐ.744 การสารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดิน
ก.ปฐ.745 ดินในเขตร้อน
ก.ปฐ.754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
ก.ปฐ. 762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้า
ก.ปฐ.769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1
ก.ปฐ.772 ฟิสิกส์ของน้าในดิน
ก.ปฐ.773 ความสัมพันธ์ของน้าในดินและพืช
ก.ปฐ.779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2
ก.ปฐ.789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3

3 หน่วยกิต กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ :
3 หน่วยกิต 362711 ก.อร.711 การใช้ท่ดี ินระบบวนเกษตร
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาให้

สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรที่
3 หน่วยกิต ปรับปรุงใหม่
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาให้
3 หน่วยกิต สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม่
3 หน่วยกิต

362712 ก.อร.712 ดินป่าไม้

3 หน่วยกิต

362721 ก.อร.721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

3 หน่วยกิต เปิ ดกระบวนวิ ชาใหม่ ที่ ส าคั ญ

362722 ก.อร.722 การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้

3 หน่วยกิต ทางด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ

362731 ก.อร.731 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3 หน่วยกิต เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ ของ

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2527)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2555)

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชา
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาอื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา

1.2 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา ถ้าไม่เลือกข้อ 1.2.2 ให้เลือกเรียนข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาปริญญาตรีขั้นสูงในสาขาวิชา(ถ้ามี)
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
2. เหมือนเดิม
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าไม่เลือกข้อ 2.
ให้เลือกเรียน ข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต ข. เหมือนเดิม
361799 ก.ปฐ. 799 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
ค. เหมือนเดิม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ
2. 361210 ก.ปฐ. 210 ปฐพีศาสตร์เบือ้ งต้น
2 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญาตรีสาขาทางปฐพีศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่เคยเรียนกระบวนวิชานีห้ รือวิชาเทียบเท่า
ง. กิจกรรมทางวิชาการ
ง. กิจกรรมทางวิชาการ
(ไม่กาหนด)
(1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งน าเสนอผลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้อง
เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper)
(2) นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่ ว มกลั่ น กรอง (peer review) ก่ อ นการตี พิ ม พ์ แ ละเป็ นที่ ย อมรั บ โดยคณ ะ
กรรมการบริหารหลั ก สูต รระดั บบั ณ ฑิ ต ศึก ษาประจาสาขาวิช าปฐพีศาสตร์และการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อ ให้ ส อดคล้องและเหมาะ
สมกั บ ขอบเขตของการวิ จั ย
เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ต้ อ งการ
องค์ความรูจ้ ากสาขาวิชาอื่นๆ

เพื่ อเพิ่ มทั กษะและประสบ
การณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์
ในวารสาร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่ าด้ วย ก ารศึ ก ษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่
แผน ก แบบ ก2
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
361……… กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา
3
361… กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชา
9
หรือ
เฉพาะ
362…
…………… ก ร ะ บ ว น วิ ช า เ ลื อ ก ร ะ ดั บ
3
361… กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีใน
3/0
บัณฑิตศึกษา
หรือ
สาขาวิชาขั้นสูง(ถ้าเลือก)
362…
…………… กระบวนวิ ชาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
3
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
หรือปริญญาตรีขนั้ สูง
รวม
9
รวม
9
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
361791 สัมมนา 1
1
361… กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชา
9
เฉพาะ
หรือ
361………

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา

362…
361791 สัมมนา 1
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

3

…………
…………

1

กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3
กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3
รวม
10
รวม
10
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
361792 สัมมนา 2
1
361…
กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชา
4
หรือ
เฉพาะ
362…
361 ……… กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา
3
361792 สัมมนา 2
1
…………….. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
1
รวม
5
รวม
5
หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
361799 วิทยานิพนธ์
12
361799 วิทยานิพนธ์
12
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
12
รวม
12

70

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------เพื่อให้การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุม
สภามหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่ อวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ขอ้ บังคับนีส้ าหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัง้ แต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แต่ไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา
๒๕๕๔
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่มคี วามกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือ ซึ่งขัด หรือแย้งกับความในข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ส่วนงาน”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงาน
วิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มกี ารจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับนี้
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“อาจารย์ประจา”
หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ที่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ซึ่งมี
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือของ
หลายสถาบัน อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจาของสถาบันอื่นให้ถือเป็นอาจารย์
ประจาในความหมายของข้อบังคับนีด้ ้วย
“อาจารย์พิเศษ”หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ
หรือมีความรู้ ความชานาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
“อาจารย์ป ระจาในบัณ ฑิตวิท ยาลัย ” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการท าหน้ า ที่ เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบ
วัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่
ข้างต้น
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ตามภาระงานที่ได้รับ มอบหมายในหลักสูตรที่ประจา ซึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
แบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรูต้ ามที่หลักสูตรกาหนด
“อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัด ควบคุมและอานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ข้อบังคับนี้ รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจา อาจารย์
พิเศษในแต่ละหลักสูตรโดยปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็นนักศึกษา
๖.๑ สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
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๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโท
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มรี ะยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือ
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
(๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มผี ลการเรียนดีมาก
(มีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึน้ ไป) หรือ
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ
(๓) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มผี ลการเรียน
ดี (มีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตัง้ แต่ ๓.๐๐ ขึน้ ไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๓.๑) ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตร
ระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชากาหนด
(๓.๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา
๖.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
๖.๓ เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๖.๔ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกหรือวิธีการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาตาม
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา
๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา
๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หรือทาการวิจัย โดยไม่มีสทิ ธิ์รับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผูท้ ี่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
ขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (module)
(๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาออกเป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมี
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดจานวน
ชั่วโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่จาเป็นต้องเปิด
สอนในภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและ
การจัดการกระบวนวิชานั้น ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาค
การศึกษาปกติ
(๒) ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จานวนชั่วโมง และจานวนหน่วยกิต
เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค
๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา
และกาหนดปริมาณความมากน้อยของเนือ้ หาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การกาหนด
หน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
(๑) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริม
ทักษะ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปริมาณเป็น ๑ หน่วยกิต
๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกาหนดเงื่อนไขสาหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผดิ เงื่อนไข
ของกระบวนวิชาใดให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น
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๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีชื่อกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชากากับไว้
๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจากระบวน
วิชา
๑๐.๖ เลขประจากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)
แสดงถึงระดับการศึกษาของกระบวนวิชาดังนี้
“๗” “๘” “๙”
แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ สูง
“๑” “๒”
แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ ต้น
๑๐.๗ ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษา
ตกค้างที่จะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย ๔ ปี
ข้อ ๑๑ หลักสูตร
๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
เป็นหลัก สูตรส าหรับผู้สาเร็จการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนั ก วิ ช าชี พ ให้ มี ค วามช านาญในสาขาวิ ช าเฉพาะ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หากต้ อ งการศึ ก ษาต่อ ในระดั บ ที่ สูงขึ้น ให้ เข้าศึก ษาต่ อในหลั ก สูต รระดั บ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ
๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโท
เป็นหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณ ฑิ ต เน้นการพัฒ นานักวิชาการและนัก วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
อิส ระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกั บศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณ ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยมี หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
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หลักสูตรปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก๑
ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
แบบ ก๒
ทาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิตและเรียน
กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย ๑๘ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา และทาการค้นคว้าแบบ
อิสระ โดยทาการเรียนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และ
ทาการค้นคว้าแบบอิสระ ๓ ถึง ๖ หน่วยกิต
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เป็ น หลั ก สู ต รส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ร ะยะเวลา
การศึกษา ๖ ปี หรือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรปริญญาเอก เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มคี วามชานาญในสาขาวิชา
เฉพาะ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญสามารถปฏิ บั ติ งานได้ ดี ยิ่ งขึ้น โดยมี ห น่ ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก
เป็นหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรูค้ วามสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้ หม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่นื ได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แบบ ๑.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้อง
ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ที่มผี ลการเรียนดีมาก จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
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แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพสูง เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชา
เพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวิชาที่ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรือความจาเป็นด้วยก็ได้
(๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มี
โครงสร้างกระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติได้ศกึ ษาร่วมกันโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน
๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้
ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนกาหนดการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียน
ตามแผนกาหนดการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาดังนี้
(๓.๑) สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๗ ปีการศึกษา
(๓.๒) สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ทาได้เฉพาะในกรณีที่มคี วามจาเป็นทาง
วิชาการ หรือมีเหตุสุดวิสัย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
บัณฑิตวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่
ไม่เกิน ๒ ครั้ง
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(๒) นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัตใิ ห้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ จะต้องมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด
(๓) การขยายเวลาการศึกษาต่อ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดดังนี้
(๓.๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงต้องไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า
๑๑.๖ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที่ ไ ม่ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด อาจแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศกึ ษาอยู่
ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้
นักศึกษาถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน
๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้น สู งและระดั บ ปริญ ญาโท ให้มี อาจารย์ที่ป รึก ษาทั่วไปท าหน้ าที่ให้ค าแนะนา และให้ คาปรึก ษา
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
๑๒.๑.๒ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ให้ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกทาหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะนา ควบคุมการศึกษาและการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
๑๒.๑.๓ การลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช า ให้ ด าเนิ น การตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตาม
ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้ งนี้ การลงทะเบี ย นจะสมบู รณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ชาระค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ และ
มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว
๑๒.๑.๔ กระบวนวิ ชาใดที่ เคยได้ อั ก ษรล าดั บ ขั้ น B ขึ้น ไป จะลงทะเบี ย น
กระบวนวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้ และให้ถือว่าการลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ
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๑๒.๑.๕ การลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ใ ห้
ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต สาหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่
เกิน ๖ หน่วยกิต
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาที่ ค าดว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษานั้ น
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อนได้โดยให้คณบดีของส่วนงานที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ
และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น ให้ได้รับอักษรลาดับขั้น W
๑๒.๑.๗ นัก ศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูไ้ ด้ โดยได้รับอักษรลาดับขั้น V
หากนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรีย นขอรั บ อั ก ษรล าดั บ ขั้น V แล้ ว ประสงค์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรลาดับขั้นที่มีการนามาคิดค่าลาดับขั้นหรือ
อักษรลาดับขั้น S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้
บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือ ทากิจกรรมอื่นใด ให้ดาเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการและชาระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๔.๑ ให้มกี ารประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๑๔.๒ ให้ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา
ใน แต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่า
ลาดับขั้นอักษรลาดับขั้นที่ไม่มคี ่าลาดับขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มกี ารประเมินผล
๑๔.๓ อักษรลาดับขั้น ความหมาย และค่าลาดับขั้น
๑๔.๓.๑ อักษรลาดับขั้นที่มคี ่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (VERY GOOD)
๓.๕๐
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อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
B
ดี (GOOD)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช้ (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 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
V
เข้าร่วมศึกษา (VISITING)
W
ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
๑๔.๓.๓ อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มกี ารประเมินผล ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด
(IN PROGRESS)
T
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการ (THESIS/
INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS)
๑๔.๔ อักษรลาดับขั้น I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้การวัดผลไม่สามารถดาเนินการได้ การให้อักษรลาดับขั้น I
ต้องได้รับการอนุมัตจิ ากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
อยู่
นักศึกษาต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษรลาดับขั้น I ให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อน ๒ สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลาดับขั้น I เป็นอักษรลาดับขั้น F หรือ U
๑๔.๕ อักษรลาดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่
หลักสูตรกาหนด
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อักษรลาดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ต้องก่อน
วันสุดท้ายของกาหนดการสอบไล่ประจาภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น
กาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลาดับขั้น P ให้เป็นอักษรลาดับขั้น F หรือ U
๑๔.๖ อักษรลาดับขั้น T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าแบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างดาเนินการ
๑๔.๗ อักษรลาดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะ
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่กาหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดสาหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษร
ลาดับขั้น V เป็น W
๑๔.๘ อักษรลาดับขั้น W แสดงว่า
(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖
(๒) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๑๒.๑.๕
(๓) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ตามข้อ ๑๔.๗
(๔) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๕) นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
(๖) นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาค
เรียนแรกที่มกี ารลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
(๗) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุก
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน
๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้อักษรลาดับขั้นไม่ต่า
กว่า C หากได้ต่ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้าอีกจนกระทั่งได้อักษรลาดับขั้นไม่
ต่ากว่า C
กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรลาดับขั้น S หรือ U นักศึกษา
ต้องได้อักษรลาดับขั้น S หากนักศึกษาได้อักษรลาดับขั้น U ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้า
อีกจนกว่าจะได้รับอักษรลาดับขั้น S
๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและ
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การ
ถอนกระบวนวิชา การวัดผลและการประเมินผล สาหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม
การพิจารณาเงื่อนไขที่ตอ้ งผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ
อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ
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๑๔.๑๑ อักษรลาดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไม่ถูกนามาคานวณค่าลาดับขั้น
สะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA)
๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม
(๑) กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรลาดับขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นับ
หน่วยกิตสะสมเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ลงทะเบียนซ้าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง
การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อสาเร็จการศึกษา จะไม่นับรวมหน่วยกิตของ
กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ ต้น
(๓) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มเี นือ้ หาในกระบวนวิชา
เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น
๑๔.๑๓ มหาวิทยาลัยคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจานวนหน่วยกิต และค่า
ลาดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับอักษร
ลาดับขั้นตามข้อ
๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ ต้นและในหลักสูตรที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้นหาก
กระบวนวิชาใดที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ลงทะเบียนเรียนซ้าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า
๑ ครั้ง ให้คดิ ทุกครั้ง
๑๔.๑๔ การคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับ
ค่าลาดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจานวนหน่วย
กิตทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มกี ารวัดประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้นที่มคี ่าลาดับขั้น นอกจากที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๑๔.๑๑ ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ตาแหน่ง ในกรณีที่ทศนิยมตาแหน่งที่ ๓ มีคา่ ตั้งแต่ ๕
ขึน้ ไปให้ปัดค่าทศนิยมตาแหน่งที่ ๒ ขึน้
๑๔.๑๕ กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจ
ขอเทียบโอนกระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัตจิ ากประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้นๆ แล้วแจ้งให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ
๑๔.๑๖ ในกรณีที่มกี ารร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรลาดับขั้นใน
กระบวนวิชาใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมีอานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อทาการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมีอานาจสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา
๑๗.๑ ทุกหลักสูตรต้องกาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและ
วิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ การบริหารหลักสูตร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
๑๗.๒ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะนาไปสู่วิธีการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ให้ยื่นคาร้องผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตกิ ารขอใช้หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว
ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยแต่ละคนจะเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ทั้งนี้ การเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกันที่มกี ารจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเหมือนกัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ๑
หลักสูตร เว้นแต่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ตนประจาอยู่แล้วให้
สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้อกี ๑ หลักสูตร
สาหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลาย
สถาบัน อาจารย์ประจาของสถาบันอื่นในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
และหากยังไม่มสี ถาบันใดแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้
ข้อ ๑๙ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก
๑๙.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและระดับปริญญาโท เป็นผู้ให้คาแนะนาและดูแลการจัดแผนการศึกษา
ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอื่นตาม
ความ จาเป็นและเหมาะสม
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๑๙.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก
๑๙.๒.๑ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก เป็นผู้ให้คาแนะนาและดูแลการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการตั้ งแต่ ๒ คนขึ้ น ไปก็ ได้ และให้ ก รรมการ ๑ คน ท าหน้ า ที่ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก
๑๙.๒.๒ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอก มี ค ณะกรรมการที่ ป รึก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ท าหน้ า ที่ ว างแผนการศึ ก ษา แนะน าการศึ ก ษาและการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนีจ้ ะต้องมีจานวนอย่างน้อย ๓ คน และให้กรรมการ
๑ คน ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ
หลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัยที่มคี ุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๑
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้า
แบบอิสระหลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม/การค้นคว้าแบบอิสระ
ร่วม จะเป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้
การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม/การ
ค้นคว้าแบบอิสระร่วม ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย์
๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท
๒๑.๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๒๑.๑.๒ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการสอนและการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
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๒๑.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วมต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือมีความรูค้ วามชานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ
๒๑.๑.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
(๔) มีความรูใ้ นเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ
อิสระ
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าแบบอิสระหลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระด้วยทุกครั้ง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเ้ ข้าร่วมฟังก็
ได้
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๒๑.๑.๖ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
เป็น
ผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๑.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
(๓) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
นั้น
๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก
๒๑.๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) ในกรณี ที่เป็นอาจารย์ป ระจาในบัณ ฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณ วุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
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(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรูต้ ้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
(๔) มีความรูใ้ นเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาในบัณฑิต
วิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ
สอบ แต่ตอ้ งเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการ
สอบ หรือผูเ้ ข้าร่วมฟังก็ได้
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๒๑.๒.๖ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น
(๓) มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
ข้อ ๒๒ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ
หลักให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ
“ภาษาต่างประเทศ” หมายความว่า ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักในประเทศที่เป็น
ภูมลิ าเนาของนักศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรูเ้ พื่อการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าแบบอิสระ
๒๓.๑ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลการเทียบความรู้
ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรืออื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
สาหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข การผ่านการเทียบความรูภ้ าษาต่างประเทศเป็น
เงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา
๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะ
กาหนดเงื่อนไขให้มีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศหรือไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
๒๓.๓ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิลาเนามา
จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถือว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หากผู้เรียนชาวต่างประเทศรายใดที่เรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมี
การทาวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรูภ้ าษาไทยเป็น
เงื่อนไขของการผ่านภาษาต่างประเทศได้
ข้อ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความ
พร้อมและความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้
88

(๑) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานแต่งตัง้ อาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัย จานวนอย่างน้อย ๓ คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจานวน
นั้นให้มีกรรมการ ๑ คน ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ มของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น
(๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดาเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์หลังวันสอบ
สาหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสทิ ธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง โดย
ต้องยื่นคาร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ ภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขอ
อนุมัตโิ อนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้
ข้อ ๒๕ การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบ
ความรูใ้ นแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถใน
การนาเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มสี ิทธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับโดยได้อักษรลาดับขั้นไม่ต่ากว่า C
๒๕.๑ การสอบประมวลความรูใ้ ช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข สาหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
๒๕.๒ การสอบประมวลความรูใ้ ห้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้นักศึกษายื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก
(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจาในบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย
๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูด้ าเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังวัน
สอบ
สาหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านให้มสี ิทธิ์สอบแก้ตัวได้อกี ๑ ครั้งโดยต้องยื่นคาร้องขอ
สอบใหม่
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ข้อ ๒๖ การทาวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าแบบอิสระให้มแี นวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบ
อิสระให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้มี
การทาความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๖
(๕) ไม่ ม าลงทะเบี ย นเรี ย นภายในเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และมิ ไ ด้ รั ก ษา
สถานภาพการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
(๖) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๑.๔ นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาแรก
(๗) เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาค
การศึกษาปกติ เป็นต้นไป
(๘) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับ
อนุมัตจิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๔
(๙) เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัตหิ ัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ
อิสระ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
(๙.๑) ระดับปริญญาโท เมื่อศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา
(๙.๒) ระดับปริญญาเอก เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา
(๑๐) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม
ยกเว้นหลักสูตรที่มเี ฉพาะวิทยานิพนธ์
(๑๑) เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๒๕
(๑๒) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๓) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
(๑๔) มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อ ๒๘ การลา
๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปี
การศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่
ได้ชาระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว
๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ย่นื คาร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่น
ใบลาออกให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๒๙ การกลับเข้าเป็นนักศึกษา
๒๙.๑ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้
นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือเป็นกรณี ที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙) และ (๑๑) สามารถนากระบวนวิชาเดิม
ที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้ในการศึกษาได้อีกตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๒๙.๒ เมื่อต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗
(๒),(๓),(๕) และ (๑๒) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย
๒๙.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่มสี ิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อกี
ข้อ ๓๐ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิ ริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ในภาคการศึก ษาสุ ด ท้ ายที่ นั ก ศึ ก ษาจะจบหลัก สู ต รการศึก ษา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไป
รายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาที่สานักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้ส่วนงานที่สังกัด
ทราบ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ
หลัก
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตใิ ห้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
(๒) มีผลการศึกษาได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
๓.๐๐ และค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้นหลักสูตรที่มเี ฉพาะ
วิทยานิพนธ์
(๓) มีผลการเทียบความรูภ้ าษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ
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(๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรูส้ าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข
และสาหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่กาหนดเงื่อนไขให้มี
การสอบประมวลความรู้
(๕) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะต้องจัดทาเป็นภาษาอังกฤษ
(๖) สาหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ หรือ แผน ก แบบ ก๒
ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ท างวิชาการ หรือเสนอต่อที่ป ระชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่
สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
เว้นแต่ สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ อาจมีการนา
ผลงานวิทยานิพนธ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการ
ตีพมิ พ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการฯ
(๗) สาหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตพี ิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer
review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตร
(๘) การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสาเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถกาหนดมาตรฐานวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๙) สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
(๑๐) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์
เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคาสั่ง หรือมีคาวินจิ ฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับ
ข้อบังคับนี้ หากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับคาสั่ง หรือคาวินิจฉัยนั้น ให้มสี ิทธิอุทธรณ์ตอ่ อธิการบดี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งหรือคาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของ
อธิการบดีถือเป็นที่ส้ินสุด
ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีพเิ ศษให้อธิการบดีมีอานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
การใดที่มไิ ด้กาหนดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจออกประกาศ ระเบียบ
ตามที่ข้อบังคับกาหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๒

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงนาม)
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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7. ประกาศบัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ เรื่อ ง แนวปฏิบั ติการเปลี่ยนแผนการศึก ษา
การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 0009/2551
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
------------------------------------------------อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13
และข้อ 14 พ.ศ.2547 ข้อ 13 และข้อ 14 และ พ.ศ. 2550 ข้อ 14 และข้อ 15 กาหนดให้การเปลี่ยน
แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย นั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ ายสาขาวิชา การรับโอน
นักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
ประจาบั ณ ฑิต วิท ยาลั ย ในคราวประชุ มครั้งที่ 3/2551 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพั นธ์ 2551 จึงเห็ น สมควร
กาหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้
1. ให้ ย กเลิก ประกาศบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ ฉบั บ ที่ 11/2547 เรื่อ ง แนว
ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
2. การเปลี่ยนแผนการศึกษา
การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตร
ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือ
ระหว่างแบบ 1 และ แบบ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยที่
2.1 นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้า
ศึกษาในหลั กสู ต รของแผน และ/หรือ แบบที่ต้อ งการเปลี่ย นใหม่ตามที่ระบุ ในข้อ บั งคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547
ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น
2.2 ขั้นตอนการดาเนินการ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาทั่วไปของนักศึกษาปริญ ญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์
หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจา
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สาขาวิชา และคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงนาเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่ อได้รับอนุมัติจากบัณ ฑิตวิทยาลัยและได้มีการ
ชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติ
เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ จะมีการเปลี่ยนรหัส
ประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่
2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ และนามา
คานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
2.5 การเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รปกติ ห รื อ หลั ก สู ต รภาคพิ เศษเป็ น หลั ก สู ต ร
นานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ ให้เป็นไป
ตามเงื่ อ นไขและดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ า
สาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจาคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณ ฑิต
วิท ยาลั ย อนุ มั ติแล้ว การเปลี่ย นแผนการศึ กษาลั ก ษณะนี้จ ะกระท าได้เพี ย งครั้งเดีย ว
เท่านั้น
3. การย้ายสาขาวิชา
การย้ายสาขาวิชา หมายถึง การย้ายสาขาวิชาในหลักสู ตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิม
หรือระหว่างคณะโดยที่
3.1 นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา จะต้อง
1) มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่กาหนดไว้
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา
เดิ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และได้ ค่ า ล าดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 2.75
3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ ไม่ น้ อ ยกว่า 6 หน่ ว ยกิ ต และได้ ค่ า ล าดั บ ขั้น สะสมเฉลี่ ย ของกระบวนวิช าใน
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 3.00
สาหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี เฉพาะ
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่
3.2 ขั้น ตอนด าเนินการให้นักศึ กษายื่น คาร้อ งขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็ นชอบของ
อาจารย์ที่ ป รึก ษาทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาปริญ ญาโทหรือ อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลั กของนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจาสาขาวิชาเดิม และประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบั ณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ กษาประจ าคณะใหม่เพื่อ พิจ ารณา แล้วจึงน าเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
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3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย และได้มีการชาระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่
3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต มีเงื่อนไขดังนี้
1) กระบวนวิชาที่ได้ ล งทะเบี ย นเรีย นในหลั กสู ต รสาขาวิชาเดิ ม ซึ่ง เป็ น กระบวน วิชา
เดียวกับกระบวนวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชา
ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชา
ใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจ ารณาให้
เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น
S
2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ
บางกระบวนวิ ช าในหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าใหม่ ให้ พิ จ ารณ าเที ย บโอนได้ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณา
กระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร
ลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น S
4. การโอนนักศึกษา
การโอนนั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง การโอนนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการเปลี่ ย นหลั ก สู ต รต่ า งระดั บ ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
4.1 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
1) คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริญ ญาโทและเรีย น
กระบวนวิชาต่างๆ ตามที่สาขาวิชากาหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสม
อย่างน้อย 12 หน่วยกิตและมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2) ขั้นตอนการดาเนินการ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญ าโท ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะที่จ ะให้โอนและรับ โอนเพื่อ พิจ ารณา แล้วจึงน าเสนอบั ณ ฑิต วิท ยาลั ย
อนุมัติ
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3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญ ญาโทเป็นระดับปริญ ญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการชาระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้ งได้รับการ
เปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว
4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของ
กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น หน่วยกิตสะสม
ของหลั กสู ตรปริญ ญาเอกได้ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ กษา
ประจาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก
1) นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน หรือ
2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้
ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น หรือ
3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
การโอนนั ก ศึ ก ษากรณี นี้ หากเป็ น นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกที่ รั บ จากผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาขั้ น ปริญ ญาตรี อาจได้ รับ การพิ จ ารณาให้ โอนเพื่ อ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโทได้ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท นักศึกษา
อาจแสดงความจานงขอโอนเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่
อี ก ปริ ญ ญาหนึ่ ง ได้ ทั้ ง นี้ การส าเร็จ การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ ก าหนดใน
หลักสูตร โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรบัณ ฑิต ศึกษาประจ า
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
การโอนดังกล่าว
4.3 การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาจากระดั บ ปริ ญ ญาเอกเป็ น ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู งใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
คณะ
4.4การโอนนั ก ศึ ก ษาจากระดั บ ปริ ญ ญาโทเป็ น ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ใน
สาขาวิชาที่ สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน
สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น ได้ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห าร หลั ก สู ต ร
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บัณ ฑิต ศึ กษาประจ าสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ กษา
ประจาคณะ
4.5 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
1) คุณ สมบั ติ ของผู้ที่ จ ะขอโอน ต้อ งมีส ถานภาพเป็ น นั ก ศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบัน
ใดสถาบันหนึ่งที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา
และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2) การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต จะเที ย บโอนได้ ต ามการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวน หน่วยกิต ก
ระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน เฉพาะ
กระบวนวิ ช าในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและได้ ศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ เกิ น 5 ปี นั บ จากวั น
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษร
ลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรลาดับขั้น S ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตรบั ณ ฑิต ศึกษาประจาสาขาวิชาที่รับ โอนและคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ กษา
ประจาคณะที่รับโอนได้พจิ ารณาเห็นชอบแล้ว
3) ในกรณีที่ค่าลาดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจาก
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องได้รับ การพิจารณาปรั บให้เข้าสู่ระบบล าดับ ขั้น
ตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะที่
รับโอนแล้ว
4) ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ การเทียบโอนหน่วยกิ
ตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะที่รับ
โอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ทั้งหมด และต้องใช้
เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับโอน
5) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
และได้มีการชาระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจาตัวนักศึกษา
ให้ใหม่แล้ว
5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตสาหรับนักศึกษาใหม่ท่สี าเร็จการศึกษา
หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว มีเงื่อนไขดังนี้
5.1 ในกรณีที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อกลับเข้ามาเป็น
นั ก ศึ ก ษาใหม่ สามารถเที ย บโอนกระบวนวิชาและหน่ ว ยกิ ต ที่ ได้
ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้ วไม่เกิน 5 ปีนั บ
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จากวั น ที่ ล งทะเบี ย นกระบวนวิ ช า ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห าร
หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช าและคณ ะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะได้พจิ ารณาเห็นชอบแล้ว
5.2 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ เคยศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและ
หน่วยกิต ได้ตามการพิจารณาของคณะที่รับ โอน แต่ต้องไม่เกิน ครึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลั กสูต รของสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้า และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนกระบวน
วิชา ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะได้พจิ ารณาเห็นชอบแล้ว
6. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันcอุดมศึกษาอื่น
6.1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจ
ขอโอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ หากกระบวนวิชาที่
นักศึ กษาได้ลงทะเบียนเรีย นในสถาบั น อื่ น เป็ น กระบวนวิชาที่สั ม พั น ธ์ห รือ ใกล้เคีย งกับ
กระบวนวิ ช าที่ ก าหนดไว้ ในแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิช า และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พจิ ารณาเห็นชอบ
6.2 ค่าลาดับ ขั้น ของกระบวนวิชาที่ล งทะเบีย นเรีย นในสถาบันอื่น ซึ่งจะนามาคานวณค่า
ล าดับ ขั ้น สะสมเฉลี ่ย จะต้อ งได้รับ การพิจ ารณาปรับ ให้เข้า สู ่ร ะบบค่า ล าดับ ขั ้น ตาม
ข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะแล้ว
7. การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษา
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวัน
เข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้ แรกในสถาบันเดิม
8. การปรับรหัสประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2 ตัว
แรกตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551
(ลงนาม)

สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
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9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
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10. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒแิ ละข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อสรุปของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เห็นด้วยและได้ดาเนินการตามที่เสนอ

1. ปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนให้กระชับกว่านี้
2. ควรเพิ่มปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในหมวดที่ 3. เห็นด้วยและได้ดาเนินการตามที่เสนอ
ข้อย่อย 2.3 – การปรับตัวในการเรียนระดับสูงขึน้
3. ควรเพิ่มระบบการศึกษาในข้ออื่นๆ ในหมวดที่ 3. เห็นด้วยและได้ดาเนินการตามที่เสนอ
ข้ อ ย่ อ ย 2.7 – การน าเสนอผลงานวิ จั ย และการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ควรเพิ่มการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ในหมวด เห็นด้วยและได้ดาเนินการตามที่เสนอ
ที่ 8. ข้อย่อย 2.7 – ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย

5. หมวดวิ ช าบั งคั บ ควรเพิ่ ม กระบวนวิ ชาเพื่ อ ปรั บ นักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาทางปฐพีศาสตร์และการ
ฐานความรู้ของนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาทาง จัดการทรัพ ยากรธรรมชาติสามารถเลือกเรียนกระบวน
วิชาต่างๆ ที่ เปิ ด สอน โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ที่
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปรึกษา เพื่อปรับฐานความรู้ของนักศึกษา
6. หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ (หัวข้อ 1.1.3) เห็นด้วยและได้ดาเนินการตามที่เสนอ โดยแยกกระบวน
วิชาออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์
ควรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ให้ชัดเจน
และ(2) กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ
7. ภาคผนวก วิชา ก.ปฐ. 792 (361792) สัมมนา 2 มีม ติ ให้ ค งเช่น เดิ ม เนื่ อ งจากอาจมี นัก ศึ ก ษาบางคนลง
ควรระบุเงื่อนไขให้ต้องผ่านวิชาก .ปฐ. 791 (361791) เรี ย น กระบวนวิ ช าทั้ ง สองพร้ อ มกั น ในภาคการศึ ก ษา
สุดท้าย
สัมมนา 1

8. ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ เห็นด้วยและจะดาเนินการตามความเหมาะสม โดยการ
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
9. ควรให้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้
ติด ตามความก้ า วหน้างานวิจั ย เพื่ อ วิทยานิ พ นธ์ ของ
นักศึกษาอย่างเข้มข้นทุกภาคการศึกษา
10. ควรให้ คณาจารย์ท างานวิจั ยร่วมกั บ หน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในการวิ จั ย และ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน

ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เห็นด้วยและจะเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาต่อไป
เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการ
ศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกอยู่แล้ว ซึ่งจะมีการ
ดาเนินการต่อไปในอนาคต
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