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เป็ นหลั ก สู ต รระดั บปริญ ญาเอก หลัก สู ต ร 3 ปี และใช้ เวลาศึ ก ษาอย่ า งมากไม่ เกิ น 6 ปี
การศึกษา
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ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
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กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบั น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลัก สูตร
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึก ษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลัก สูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
 นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร
 ครูและอาจารย์
 นักส่งเสริมการเกษตร
 พนักงานหน่วยงานเอกชน
 นักวิจัยด้านการจัดการดินเพื่ออนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อ ม
 ดาเนินกิจกรรมส่วนตัวทางด้านการเกษตร
10. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
เลขประจาตัว
(ระบุตาแหน่งวิชาการ)
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ประชาชน
1. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง - Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie X-XXXX-XXXX-XXX-X
University, Japan, 2003
- M.Sc. (Soil Science), Wageningen Agricultural
University, the Netherland, 1989
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
X-XXXX-XXXX-XXX-X
2. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
- Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie
University, Japan, 2002
- วท.ม.(ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
- ว ท.บ. (เกษตรศาสตร์ ) , มหาวิ ทยาลั ย เชี ยง ใหม่ ,
2529
X-XXXX-XXXX-XXX-X
3. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
- ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2546
- วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2532
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2527
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลัก สูตร
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุ บั น สถานการณ์ โลกเปลี่ ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และเชื่ อ มโยงใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น
สาหรั บในภูมิ ภ าคเอชียการตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (Asean Economic Community: AEC) ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2558 ส่ง ผลให้ เศรษฐกิจโลกเปลี่ ยนศูน ย์ก ลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชี ยมากขึน้ ประกอบ
กับมีก ระแสการอนุรัก ษ์ส่งิ แวดล้อ มในระดับสากล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้
น้อมนาเอา ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจั ดทาแผนพัฒ นาฯ ต่อเนื่องจาก ฉบับที่ 9 11 ซึ่ ง ได้ มุ่ ง ปรั บโครงสร้ า งสู่เศรษฐกิ จสี เขี ยว ที่ มุ่ ง เน้ น การด าเนิ น เศรษฐกิ จควบคู่ กั บการอ นุ รัก ษ์
สิ่ง แวดล้ อม ส าหรับบริบทของภาคเกษตร การสร้ างเทคโนโลยี และนวัต กรรม เพื่อ ให้ เกิ ดการผลิ ตด้ า น
การเกษตรที่ ยั่ ง ยื น ควบคู่ ไ ปกั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นปฐพี ศ าสตร์ ซึ่ ง รวมถึ ง
เทคโนโลยีก ารปรับปรุ งดิ น ที่ เป็ นมิ ต รกั บสิ่ งแวดล้ อ ม วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปุ๋ยอิ น ทรีย์แ ละปุ๋ ย
ชีว ภาพ การอนุ รัก ษ์ดิ น และน้ า การจั ด การที่ ดิน อย่างยั่ งยื น การพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมบาบั ด
มลพิ ษทางดิ น และ การจัด การปัจจั ยการผลิต อย่างแม่น ยาด้ ว ยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์
(geographic information system: GIS) เป็ น องค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ยิ่ งในการขั บเคลื่ อ นเศรษฐกิ จสี
เขี ยว และ การสนับสนุ น แนวทางการผลิ ต แบบเกษตรอิ นทรี ย์แ ละเกษตรยั่ งยื น เพื่ อ น าไปสู่ก ารฟื้ น ฟู
ทรัพ ยากรดิ นและสิ่งแวดล้อม การลดต้ นทุ นการผลิต พืช เพิ่ มคุณ ภาพผลผลิต เกษตร เพิ่ มโอกาสในการ
แข่งขันสินค้าเกษตร และการบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืนของชาติ
12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภาคเกษตรกรรมเป็น โครงสร้างพืน้ ฐานของสั งคมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทยมายาวนาน
และยัง ส่ง ผลต่อ ระบบเศรษฐกิ จของประเทศอี กด้ วย การเปลี่ ยนแปลงวิธี การจั ดการในระบบการเกษตร
จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ขอ งชุ ม ชน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บประเทศ
เนื่องจากประชากรมากกว่าครึ่ งของประเทศมี ส่วนเกี่ยวข้องในภาคการเกษตร ในช่ วงกว่า 4 ทศวรรษที่
ผ่านมา มี การปรั บเปลี่ ยนระบบการผลิ ตจากรู ปแบบเกษตรกรรมแบบดั้ งเดิ ม มาเป็น การเกษตรแผนใหม่
ที่มุ่ ง เน้ น การปลู ก พื ชเชิง เดี่ ยวและการใช้ ส ารเคมี ที่ต้ อ งพึ่ ง ปั จจั ยภายนอกเป็ นหลั ก ตามแนวทางของ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ตัง้ แต่ฉ บับที่ 1 ถึง 9 ซึ่งมี เป้าหมายในการพั ฒนาเศรษฐกิจเพื่ อ
การตลาดและการส่ง ออก ส่ง ผลให้ การส่ง ออกสิ น ค้าเกษตรเฟื่ องฟูแ ละขับเคลื่ อ นเศรษฐกิ จของชาติไ ด้
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เป็นอย่างดี อย่างไรก็ต ามผลกระทบของเกษตรกรรมแผนใหม่ อีก ด้านหนึ่ง ทาให้ ศั กยภาพและภู มิปัญ ญา
ท้องถิ่น รวมทั้ งวัฒ นธรรมของการเอือ้ อาทรและการแบ่ งปัน ในสั งคม เลือ นหายไป การใช้ส ารเคมีเกษตร
ในช่ วงหลายทศวรรษที่ผ่า นมายัง ก่อ ให้เกิด มลพิ ษต่ อสิ่ งแวดล้ อมทางดิน น้ า และ ทางอากาศโดยเฉพาะ
ปัญ หาหมอกควั นจากการเผาเศษวั สดุ ทางการเกษตร คุณ ภาพของดิน เสื่อ มโทรม ส่ งผลให้ปริมาณและ
คุณ ภาพของผลผลิ ต เกษตรลดลง และมี ก ารปนเปื้ อ นสารเคมีในผลผลิ ต เกษตรสู ง ผลพวงจากระบบ
เกษตรแผนใหม่ จึง ก่อ ให้เกิดปั ญ หาสุ ขภาพกับเกษตรกรและผู้ บริ โภค จากผลกระทบดั งกล่าวที่เกิ ดขึ้ นใน
ประเทศไทยและอีก หลายประเทศทั่ วโลก ทาให้ สัง คมตื่ นตั วและมี กระแสความห่ว งใยในเรื่องสุขภาพและ
การบริ โภคอาหารปลอดภั ยมากขึน้ พฤติ ก รรมของผู้ บริ โภคจึ ง มี แนวโน้ ม ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตร
ปลอดภั ยมากขึ้ นเป็ น ลาดั บ ดัง นั้ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ 9-12 จึ งได้ ก ารมุ่ง เน้ นการปฏิรูปประเทศเพื่ อ
แก้ปัญหาพืน้ ฐานด้านการเกษตรไปสู่การพัฒ นาอย่างยั่ง ยืนมากขึ้ น โดยเฉพาะในแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12
รัฐบาลมี แนวทางสนั บสนุนการสร้างองค์ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมแบบมี
ส่วนร่ว มที่เชื่อ มโยงกับฐานทรัพยากรชีว ภาพ เพื่อ มุ่งเป้าไปสู่ การสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ สิน ค้าเกษตร มีค วาม
ปลอดภั ย ไม่ ส่ งผลกระทบต่อ คุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชนและสิ่ งแวดล้ อ มของประเทศ เน้ นการพั ฒ นา
ระบบเกษตรกรรมที่ ยั่งยื น ส่ง เสริ ม การใช้ ปุ๋ยเคมี อย่ างถูก ต้ องและเหมาะสมตามปริ มาณธาตุอ าหารที่ มี
อยู่ ในดิ น และความต้ อ งการของพื ช สนั บสนุ น การพั ฒ นาปุ๋ ยอิ น ทรีย์ การใช้ วั ส ดุ อิ น ทรีย์แ ละการใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพทดแทนการใช้ ส ารเคมี ก ารเกษตร พั ฒ นาระบบการรั บรอ งมาตรฐานและการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ นค้ าเกษตรอิน ทรี ย์ สิ น ค้าเกษตรที่เป็น มิต รกั บสิ่ งแวดล้ อม ควบคู่ไปกั บการพัฒ นา
มาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้ าเกษตร เพื่อ สร้างความมั่ นใจให้กับผู้บริโภค รัฐ บาลมุ่งเน้ นการพั ฒนา
คนให้มี คุณ ภาพทั้ง ด้าน วิช าการ สังคม จริยธรรมและคุ ณธรรม และสามารถอยู่กั บสิ่ งแวดล้ อมได้อ ย่าง
เกือ้ กู ล นอกจากนี้การเปิ ดตลาดเสรีอ าเซียนก่อ ให้เกิดการผสมผสานทางวั ฒ นธรรม ดังนั้ น การสื่อ สาร
กั น ด้ ว ยภาษาอั ง กฤษ และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอ ย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง ในภาคการเกษตร
ภาคอุต สาหกรรมและภาคสั ง คม ในทิศ ทางที่ เหมาะสม จึ งเป็น ปั จจัยที่ มีค วามส าคัญ ยิ่ ง ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของประเทศในการแข่ งขั นในตลาดเสรี และ ต่ อความก้า วหน้ าและการพัฒ นาสังคมในยุ ค
โลกาภิวัฒน์
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลัก สูตรและความเกี่ยวข้องกั บพันธกิจของ
สถาบัน
13.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถาณการณ์ ข องภาคการเกษตรปั จจุ บัน ที่ ได้ รับผลกระทบจากการเกษตรแผนใหม่
โดยเฉพาะการเสื่ อ มสภาพของดิ น และการปนเปื้ อ นของสารเคมี เกษตรใน ดิ น ส่ ง ผลให้ รัฐ บาลมี ก าร
ขับเคลื่ อ นอย่างชั ดเจนที่จะสนับสนุ น ระบบเกษตรที่ ยั่ง ยืน เพื่ อปกป้อ ง ฟื้ น ฟูดิ นและอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม
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ประกอบกับความตระหนั ก ในเรื่อ งคุ ณ ภาพและความปลอดภั ยของอาหาร การเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
และ ความก้าวหน้ าอย่ างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร การพั ฒนาหลักสู ตรปรัช ญา
ดุษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาปฐพี ศ าสตร์ สิ่ งแวดล้ อม จึ งมี ทิศทาง การผลิ ต ดุษฎี บัณ ฑิ ต เพื่ อ ผลิ ต นัก วิ จัยที่ มี
คว ามรู้ ค วามสามารถสู ง ในการท าวิ จั ยที่ มี คุ ณ ภาพ และ ให้ เป็ น นั ก วิ ช าการที่ มี ศั ก ยภาพและ
ประสิทธิ ภาพ ในการนาเอาองค์ค วามรู้ที่ได้ ไปสร้ างสรรค์ นวัต กรรมด้านปฐพีศ าสตร์ที่ทันสมัย เพื่อ นาไป
พัฒ นาประเทศชาติ และนาไปประยุก ต์ ใช้ ในการแก้ ปัญ หาสิ่ง แวดล้อ มทางดิน ได้ โดยเป็ น องค์ค วามรู้ ที่
สอดคล้ องกับประเด็ นยุ ทธศาสตร์ช าติ อี กทั้ ง เป็น ที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ก ารปรั บปรุ ง
หลัก สูตรจะค านึง ถึงการผลิตดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต ที่ มีทักษะด้านการบริหารจั ดการองค์ความรู้ ด้านปฐพี ศาสตร์ ที่
เป็น มิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อมแบบบูรณาการ มี ทักษะในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล เซ็ทข้ อมู ล ขนาดใหญ่ (big data)
เพื่อ หาความเชื่ อมโยงของข้อมู ลและนาไปสู่ก ารประยุก ต์ใช้ องค์ ความรู้ ด้านปฐพีศ าสตร์ ให้เป็ นประโยชน์
ต่อ การเกษตร สิ่ งแวดล้อ ม สังคม และประเทศชาติ มีทักษะการอยู่ร่วมกัน ในสั งคมที่ มีค วามแตกต่า ง
ด้ านภาษาและวั ฒ นธรรม โดยการเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมที่ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ และวิ ช าด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบูรณาการความรู้ เพื่ อ เพิ่ ม และตอบสนองศัก ยภาพในการแข่ง ขั นในระดับชาติ แ ละ
นานาชาติ
13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ มีพัน ธกิ จในการผลิต บัณ ฑิต ที่มี มาตรฐาน มี คุณ ภาพ
เป็น ที่ยอมรั บด้ านวิทยาศาสตร์เกษตรในระดับชาติแ ละนานาชาติ มีค วามสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ เชิ ง
สร้ างสรรค์แ ละบู รณาการองค์ ค วามรู้ที่ได้ รับ เพื่ อน าไปแก้ ปัญ หาโดยใช้ ก ระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี ที่ทันสมั ยด้ านการเกษตรได้อ ย่างถู ก ต้อ งเหมาะสม บนพืน้ ฐานของคุ ณ ธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เพื่ อ ตอบสนองการขั บเคลื่ อ นประเทศไปสู่ ค วามยั่ง ยื น ทางการเกษตรและ
สิ่ง แวดล้ อ ม ภายใต้ วิ สั ยทั ศ น์ ของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่ งมี เป้ า หมายการมุ่ ง ไปสู่ ก ารเกษตรอั จฉริ ยะ
(smart agriculture) ที่ มีก ารใช้ เทคโนโลยี และนวัต กรรมในระบบการผลิ ต ที่ มีม าตรฐาน ปลอดภั ย เป็ น
มิต รกั บสิ่ งแวดล้ อม และสร้ างมูล ค่าเพิ่ ม พัน ธกิจและวิ สัยทัศ น์ ของคณะเกษตรศาสตร์ สอดคล้ องเป็ น
อย่ างยิ่ งกั บ หลั ก สูต รวิ ทยาศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาปฐพี ศ าสตร์ส่ิ ง แวดล้ อม ที่ มี ก ารปรั บปรุ ง
หลั กสู ต ร โดยให้ มี องค์ค วามรู้พื้ นฐานด้ านปฐพี ศาสตร์ ที่เข้ ม แข็ ง ทัน สมั ย ควบคู่ไปกั บการเพิ่ม เติ มองค์
ความรู้ ด้ านเทคโนโลยี และนวั ต กรรม ในการจั ด การปรั บปรุง บารุ งดิ น การบาบั ด มลพิ ษทางดิ น การ
อนุ รัก ษ์ ดิ น และน้ า และ การจั ด การปั จ จั ยการผลิ ต อ ย่ า งแม่ น ยาด้ ว ยเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะนาไปสู่ความยั่ง ยืนทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกระบวนวิชาที่สั มพันธ์ กับดุ ษฎีนิ พนธ์
14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ไม่มี –
14.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการที่ ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์อ าจกาหนดให้นั กศึ กษาเลื อ กเรี ยนกระบวนวิ ช า ใน
สาขาวิ ช า และ/หรื อ นอกสาขาวิ ชาเฉพาะที่ ส อดคล้ อ งกับหลั ก สูต รและ/หรื อเป็ นประโยชน์ ต่ อ การทา
ดุษฎีนิ พนธ์น อกจากนี้ค ณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ อาจจั ดกลไกให้ คาปรึ กษาและติ ดตามผลงาน
ของนักศึ กษา มีก ารจั ดระบบการกระตุน้ การด าเนิ นงานวิจัยเพื่ อดุษฎีนิ พนธ์ ให้ส าเร็จลุล่ วงตามระยะเวลา
ที่กาหนด
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษฎี บัณ ฑิต สาขาวิ ช าปฐพี ศ าสตร์ สิ่ง แวดล้อ ม เป็ นองค์ค วามรู้ วิทยาศาสตร์
ประยุ กต์ด้ านปฐพีศ าสตร์ที่ค รอบคลุม ถึง เทคโนโลยี และนวัต กรรมที่ทัน สมัย ในการ ปกป้ อง รั กษา ฟื้น ฟู
เพิ่ม พู นคุ ณ ภาพดิน (soil quality) และ ผลิต ภาพดิ น (soil productivity) เพื่อ การผลิ ตพื ช ให้ ได้ ผลผลิต ที่ มี
คุณ ภาพและปลอดภัย ด้ว ยเทคโนโลยีที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ง แวดล้อ ม รวมถึ งการจั ดการปั จจั ยการผลิ ตอย่ า ง
แม่น ยาด้ วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ (geographic information system: GIS) ซึ่ งเป็น องค์
ความรู้พนื้ ฐานที่ส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสี เขียว และ การสนั บสนุนแนวทางการผลิตแบบเกษตร
อิน ทรีย์และเกษตรยั่ งยื น (sustainable agriculture) ด้ วยการจัด การดิน แบบเกษตรอิน ทรี ย์และการจัด การ
ดิน แบบผสมผสาน (integrated soil management) เพื่ อให้ได้ผ ลผลิต ที่ปลอดภัยสาหรั บมนุษย์แ ละนาไปสู่
การรั กษาและฟื้ นฟู ทรั พ ยากรดิน และสิ่ ง แวดล้ อม หลั กสู ตรจึง มี ทิศ ทางการผลิต ดุษฎี บัณ ฑิ ต เพื่ อผลิ ต
นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถสูง ในการทาวิจัยเชิงลึกที่มีคุณภาพ และ ให้เป็นนักวิชาการที่มีศักยภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ ในการสร้างสรรค์ นวั ตกรรมด้านปฐพี ศ าสตร์ ที่ทัน สมั ยและน าไปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้จริง โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ สิ่งแวดล้อม โดยเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อี ก
ทั้งสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ :
1. มีค วามรู้แ ละทั กษะทางวิ ช าการเชิ งลึ ก ด้านปฐพี ศาสตร์ ที่เข้ม แข็ง มี ค วามสามารถในการ
สร้ างสรรค์ ง านวิ จัย ขั้ น สู ง และนวั ต กรรมใหม่ ที่ทัน สมั ย ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั งคมและประเทศชาติ
สามารถประยุ กต์ และบู รณาการ วิช าการด้านปฐพี ศ าตร์กั บศาสตร์ด้ านอื่น ๆ ได้ อ ย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภ าพ สามารถน าไปปรับใช้แ ละพั ฒ นาในวิ ชาชีพ ของตน อย่างมีจริยธรรม บนพืน้ ฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มีค วามเป็ น ผู้ น าทางวิ ชาการ เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู้ มีค วามสามารถในการปรั บองค์
ความรู้ ที่มี อ ยู่ ใ ห้ เข้ า กั บความก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยี ส มั ยใหม่ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ จัยเชิ งลึ ก และ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่พ ร้อมทั้ง เผยแพร่ให้ เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล
3. มีความกระตือรื อร้น และมีสว่ นร่วมในการเพิ่ มความเข้ม แข็ง ทางด้ านการศึก ษาในระดั บชาติ
และนานาชาติ ภายใต้ โครงการวิ จัยและความร่ วมมื อ กับต่ า งประเทศ ในบางโครงการของสาขาวิช าฯ
มีศั กยภาพในการใช้ ภาษาอังกฤษได้ ในเกณฑ์ ดี สามารถเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขั นด้ านวิช าชี พ
ของตน ในตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดั บชาติ และนานาชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1) ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
ปฐพี ศ าสตร์สิ่ ง แวดล้ อม ให้ มี
มาต ราฐาน ไม่ ต่ ากว่ า เก ณฑ์
มาตรฐานห ลั ก สู ต รที่ ส กอ.
กาหนดมีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี
2) พัฒ นาหลั กสู ตรให้ มีค วาม
สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ระดับประเทศและ
ระดั บโลก และสอดคล้ องกั บ
กรอบม าตรฐานวิ ช าชี พ แล ะ
มีอัตลักษณ์ของบัณฑิต
3) ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ให้
สอดคล้ องกั บ ความต้ องการ
ของภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาน
ปร ะก อบ ก าร แล ะก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดา้ น
ปฐพีศาสตร์
4) พั ฒ น าบุ ค ลากรทางด้ า น
การเรียน การสอนและบริ การ
วิชาการ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูต ร  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
โดยมี อ้า งอิ ง ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์  รายงานผลประเมินหลักสูตร
มาตรฐานของ สกอ. พืน้ ฐานจาก  รายงานการประเมิ น ความพึ ง
หลั ก สู ต รเดิ ม และหลั ก สู ต รใน
พ อใจผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ข องส ถ าน
ระดับสากล
ประกอบการ
 ปริ มาณงานบริก ารวิช าการต่ อ
2) พั ฒ น าหลั ก สู ต รให้ มี ค วาม
อาจารย์ในหลักสูตร
ทันสมัย โดยคานึงถึงสถาณการณ์  ตาแหน่งผลงานทางวิชาการ
ปัจจุบัน ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  บันทึกความร่วมมือ
สัง คม และสิ่ งแวดล้ อม โดยให้  ร้อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญา
หลั ก สู ตรมี ค วามสอดคล้องกั บ
โทที่ ได้ ง านท าหรื อการประกอบ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วย
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3) สนั บ สนุ น บุค ลากรด้ า นการ  ร้อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญา
เรียน การสอน ให้ทางานด้านวิจยั
โทที่ ได้ รับ เงิน เดื อนเริ่ม ต้น เป็ นไป
และ บริ การวิช าการแก่องค์ ก ร
ตามเกณฑ์
ภายนอก พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ความร่ ว มมื อ กั บ สม าค ม หรื อ
ผู้ป ระกอบการ และผู้ ใช้ บัณฑิ ต
หน่วยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผลการด าเนินงานตามแผน
4) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ มี ค วาม  รายงาน ผล ก ารด าเนิ น ง าน
พร้ อมในการท างาน ตามความ
หลักสูตร (มคอ. 7)
ต้องการของภาครั ฐ ภาคเอกชน
และ สถานประกอบการ
 นั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต มี
5) ท บท วน รายง าน ผล ก า ร
ค วาม พึ ง พ อใจต่ อ คุ ณ ภ าพ
ด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร (มคอ. 7)
หลั ก สู ต รใน ระดั บ 3.51 จาก
แล ะ น าข้ อบกพร่ องมาท าการ
คะแนน เต็ม 5
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปี  รายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอน
ต่อไป
มี ก ารจั ด การ เรี ย นการสอนที่
เน้นผู้ เรีย นเป็ นสาคัญอย่างน้อย
1 หัวข้อ ร้อยละ 100
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบรายปี
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อ ยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาตลอดปี
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้ แต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ
(ระบุ)...........................................................................................
ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 1.1
1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ล ะปีก ารศึ กษา
2. สาเร็ จการศึ กษาระดับปริญ ญาโทในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิช าอื่ น
ที่เกี่ยวข้ องจากสถาบันอุ ดมศึกษาที่ส านั กงานคณะกรรมการอุด มศึก ษารับรอง และได้ผ่ านการพิ จารณา
จากกรรมการบริหารหลักสูต รบั ณฑิตศึก ษาสาขาวิชาปฐพีศ าสตร์ สิ่งแวดล้อม
3. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษให้ เป็น ไปตามที่ม หาวิทยาลั ยก าหนด
4. คุณสมบัตอิ ื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ก าหนด
5. คุณ สมบั ติ น อกเหนื อ จากนี้ ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จของอาจารย์ ผู้ รับผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประจา
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ดา้ นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพี ยงพอ
 การปรับตัวในการเรี ยนระดั บที่สูงขึ้ น
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรี ยนในสาขาวิชาที่สอบคัด เลือกได้
 อื่นๆ …………………………………..
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พนื้ ฐานก่อนการเรี ยน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุก คนทาหน้ าที่ สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกั บการทาวิจัย การวิเคราะห์สถิติ และภาษาต่างประเทศ
 อื่นๆ…………………………………..
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
แบบ 1.1 ภาคปกติ
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
แบบ 1.1 ภาคปกติ

2561
1 2

2562
1 2

2563
1
1

2564
1 2

2565
1 2

5

5

5

5

5

5

5

5

2.6 งบประมาณตามแผน
1. รายงานข้ อ มู ล งบประมาณระดั บคณะ 3 ปี โดยจาแนกรายละเอี ยดตามหั ว ข้ อ การเสนอ
ตัง้ งบประมาณ
แผนงาน

2561
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้

ปีงบประมาณ
2562
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้

2563
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้

การเรียนการสอน
วิจัย

86,509,279
23,890,600

17,986,836
9,074,279

88,780,716
23,890,600

18,158,139 91,052,153 18,612,092
9,160,700 23,890,600 9,252,307

บริการวิชาการแก่
สังคม
การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนวิชาการ

3,900,000

14,449,050

3,900,000

14,586,660

3,900,000

14,724,270

-

383,775

-

387,430

-

391,304

250,200

787,805

250,200

795,307

250,200

803,260

บริหารมหาวิทยาลัย

30,874,118

9,964,311

31,790,940

10,059,209 32,681,086

รวม

145,424,197 52, 646,056

148,612,456

53,147,445 151,774,039 53,943,034

รวมทั้งสิ้น

198,070,253

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว แบบ 1.1

90,660.- บาท

201,759,901

10,159,801

205,717,073
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภ าพและเสี ยงเป็นสื่อ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 แบบศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการเพื่อการวิเคราะห์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2559
2. เป็ น ไปตามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ เรื่อ ง แนวปฏิ บัติ ก ารเปลี่ ยน
แผนการศึ ก ษา การย้ ายสาขาวิ ช า การรั บโอ นนั ก ศึ ก ษาและการเที ยบโอนหน่ ว ยกิ ต ขอ ง
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูต รแบบ 1.1 จานวนหน่ว ยกิต รวมตลอดหลักสูต ร
48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.1 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดั บปริญญาโท
48 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. ปริญญานิพนธ์
48 หน่วยกิต
361899 ดุษฎีนิพนธ์
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึ กษาต้ องจั ดสั มมนาและนาเสนอผลงานดุษฎีนิ พนธ์โดยจั ด ณ สาขาวิช า
ปฐพีศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ จานวนอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. นักศึ กษาต้องนาเสนอผลงานดุษฎีนิ พนธ์ หรือ ส่วนหนึ่ง ของผลงานดุ ษฎีนิ พนธ์
ในที่ ประชุ ม วิ ช าการระดั บนานาชาติ ที่ เป็ น ที่ ยอมรั บในสาขาวิ ช านั้ น ที่ มี
รายงานการประชุม (proceedings) เป็น บทความฉบั บเต็ม (full paper) จานวน
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นัก ศึก ษาต้อ งตี พิ มพ์ ผลงานดุ ษฎี นิ พนธ์หรือ ส่ว นหนึ่ งของผลงานดุ ษฎี นิพ นธ์
หรืออย่างน้อ ยได้รับการตอบรั บให้ตี พิมพ์ เผยแพร่ในวารสารทางวิ ชาการระดั บ
นานาชาติ จานวนอย่ างน้อ ย 2 เรื่ อ ง โดย 1 เรื่อ ง ต้อ งอยู่ ในฐานข้ อ มูล ISI,
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Scopus, IEEE, PubMed หรื อ Web of Science โดยผลงานปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่
เผยแพร่ ต้ องระบุ นัก ศึ กษาเป็น ชื่ อแรก (first author) ในผลงานเผยแพร่หลั ก
อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. นักศึ กษาต้ องรายงานผลการศึ กษาตามแบบรายงานผลของบัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาโดยผ่ า นคว ามเห็ น ชอ บของ คณะกรรมการที่ ปรึ ก ษา
วิ ทยานิ พ นธ์ คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ และ บัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาปกติ
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
ภาษาต่างประเทศ
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่ อ นไขของสาขาวิช า อาจารย์ ที่ปรึ ก ษาอาจก าหนดให้ นัก ศึ ก ษาต้ อ ง
เรียนวิ ชาพืน้ ฐานบางวิช าที่ เกี่ ยวข้อ งกั บดุ ษฎี นพิ นธ์หรือ กิจกรรมทางวิ ชาการ
เพิ่มเติม
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง สอ บวั ด คุ ณ สม บั ติ เพื่ อ ป ระเมิ น คว ามพ ร้ อ มแล ะ
ความสามารถก่อนการเสนอโครงร่างดุ ษฎี นพิ นธ์
2. นักศึ กษาที่ส อบไม่ผ่ าน มีสิ ทธิ สอบแก้ ตัว ได้อี ก 1 ครั้ง โดยต้ องยื่ นค าร้อ งขอ
สอบใหม่ การสอบแก้ ตัวต้ องสอบให้ เสร็ จสิน้ ภายใน 1 ภาคการศึก ษาถั ดไป
นับจากการสอบครั้งแรก
3. นักศึ กษาที่สอบไม่ ผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลัก สูต ร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจาสาขาวิ ช า อ าจพิ จารณาให้ โอ นเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโทได้

15
Type 1.1 : Student with Master’s Degree
Degree Requirments
48 credits
A. Thesis
361899 Dissertation
48 credits
B. Academic Activities
(1) A student has to organize and present his/her thesis works at Division of Soil
Science in English at least once
(2) A student has to present at least one paper representing the whole or part of
his/her thesis work in international conference with full paper proceedings
(3) A student has to publish at least two papers or at least the two papers are
accepted for publication representing the whole or part of his/her dissertation work
in international journal, and one of the two papers should be ISI, Scopus, IEEE,
PubMed or Web of Science citation databases, and at least 1 main publication of the
thesis work must specify the student as the first author
(4) A student must report his/her progressive academic activities to Advisory Committee
Graduate Program Administrative Committee, Graduate Faculty Administrative
Committee and Graduate School.
C. Non-credits courses
1. Graduate School’s requirement:
a foreign language
2. Department Program’s requirement:
Advisory committee may assign the student to take any basic courses related to
his/her thesis or any academic activities.
D. Qualifying Examination
(1) A student must take a qualifying examination for assessing knowledge
qualification before applying the dissertation proposal.
(2) An unsuccessful examinee may take a re-examination within the following
regular semester.
(3) An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with
the approval of the Graduate Program Administrative Committee.
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3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
- ไม่มี(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
- ไม่มี(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
- ไม่มี(4) หมวดปริญญานิพนธ์
361899

ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
(Dissertation)
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย
ชื่อย่ อกระบวนวิช ากลางทางปฐพี ศาสตร์ (ก.ปฐ. หรื อ 361) ตามด้ วยเลข 3 หลัก มีค วามหมาย
ดังนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะและภาควิชาที่กระบวนวิชานัน้ สังกัด
2. เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง หมวดวิชาดินและภูมิอากาศ
2 หมายถึง หมวดวิชาเคมีดนิ
3 หมายถึง หมวดวิชาจุลินทรีย์ดนิ
4 หมายถึง หมวดวิชาการสารวจดิน
5 หมายถึง หมวดวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
6 หมายถึง หมวดวิชาฟิสกิ ส์ของดิน
7 หมายถึง หมวดวิชาดินและการจัดการน้า
8 หมายถึง หมวดวิชาหัวข้อเลือกสรร
9 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
4. เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1
สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
361899 ดุษฎีนิพนธ์

รวม

ปีที่ 1
หน่วยกิต
-

ภาคการศึกษาที่ 2
เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

รวม

ปีที่ 2
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
361899 ดุษฎีนิพนธ์
จัด สัม มนา / นาเสนอ / เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมสัมมนา
12
รวม

หน่วยกิต

-

หน่วยกิต
12
12

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
361899 ดุษฎีนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
361899 ดุษฎีนิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
12
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(ระบุไว้ในภาคผนวก 1)

หน่วยกิต
12
12

18

ที่

1

2

3

4

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร / อาจารย์ประจา
ภาระงานสอน
จานวน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลงาน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
วิชาการรวม
ปัจจุบัน
เมื่อ
ชื่อ-นามสกุล
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปรับปรุง (จานวนเรื่อง
หลักสูตร ในระยะ 5 ปี
ตรี บศ. ตรี บศ.
ล่าสุด)
ผศ.ดร.อรวรรณ
Ph.D. (Applied Bioscience and
10 6 10
9
50(15)
ฉัตรสีรุ้ง*
Biotechnology), Mie University, Japan, 2003
(X-XXXX-XXXX-XXX-X) M.Sc. (Soil Science), Wageningen Agricultural
University, Netherland, 1989
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2524
อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์* Ph.D. (Applied Bioscience and
12 9 15 10
35(14)
(X-XXXX-XXXX-XXX-X) Biotechnology), Mie University, Japan,
2002
วท.ม.(ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2532
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2529
อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์* ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6
9 6
12
36(6)
(X-XXXX-XXXX-XXX-X) , 2546
วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2532
วท.บ.(เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2527
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช Ph.D. (Agronomy and Soil Science),
3
6 University
3
94(13)
of6
(X-XXXX-XXXX-XXX-X) Hawaii at Manoa, United States of
America, 1991
M.Sc. (Agronomy and Soils), Aubum
University, United States of America, 1982
วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์),
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2520
5 ผศ.ดร.ชาญชัย
Ph.D. (Agronomy and Soil Science),
6
แสงชโยสวัสดิ์
University of Hawaii at Manoa, United States
(X-XXXX-XXXX-XXX-X) Of America, 1998
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527
6 อ.ดร.ฟ้าไพลิน
ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากร 10
ไชยวรรณ
ธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
(X-XXXX-XXXX-XXX-X) วท.ม. (สาขาปฐพีศาสตร์และอนุรัก ษ
ศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
วท.บ. (สาขาปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่
โจ้, 2547
หมายเหตุ
1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ลาดับที่ 1-6 คือ อาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล

1 Professor Dr.Shigeyuki
Tajima

คุณวุฒิ

Ph.D. (Agriculture), 1977

13

-

สังกัด

Kagawa University,
Japan

6

15

จานวน
ผลงาน
วิชาการรวม
(จานวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี
ล่าสุด)

13

6

30(4)

7(4)

มหาวิทยาลัยเชีย

จานวนผลงาน
วิชาการรวม
(จานวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด)
250(3)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็น โครงงานหรื องานวิจั ยที่ มีหัว ข้อเกี่ยวกับ วิชาการเชิง ลึกด้ านปฐพี ศาสตร์ หรื อ เป็ นโครงงานที่
มีเป้ าหมายเพื่อ น าผลงานที่ค้ น คว้ าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการแก้ ปัญ หาทางด้านปฐพี ศ าสตร์ สิ่ง แวดล้อ ม เป็ น
โครงงานที่ทันสมั ย มีม าตรฐานการดาเนินการวิจัยขั้นสู งที่ถูก ต้องตามหลักวิช าการ โดยที่โครงงานนี้ควร
เป็น หัว ข้อที่ สามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ไ ด้จริ งหากโครงงานส าเร็ จ หรือ เป็ นผลงานวิ จัยที่ สามารถน าไปต่ อ
ยอดเพื่ อ พั ฒ นางานและเทคโนโลยี ด้ านปฐพี ศ าสตร์ หรื อ สร้ างสรรค์ นวั ต กรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ทาง
การเกษตร และ/หรื อ แก้ ไขปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อ มทางดิน ผลงานดัง กล่ าวถือ ว่าเป็ นองค์ ความรู้ที่ส ามารถ
นาไปใช้อ้ างอิ งหรือ เป็ นข้ อมู ล สาหรั บการวิจัยที่เกี่ ยวข้ องต่อ ไป และเป็ นที่ ยอมรับในระดับชาติ และ/หรื อ
นานาชาติ
5.2 ผลการเรียนรู้
นัก ศึก ษามี ความเป็ นผู้ น าทางวิช าการ มี ทักษะในการสร้ างสรรค์ ผ ลงานวิจัยเชิง ลึ กที่ สามารถน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ประโยชน์ ไ ด้ จริง สามารถพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ให้ ทัน สมั ย และมี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารวิ จัย
สามารถน าผลงานวิ จัยมาเข้าระบบการวิ เคราะห์ และประมวลผลข้อ มู ลเพื่อ ให้ เกิ ด ประสิ ทธิภ าพในการ
แปรผลข้อ มู ล อย่ างถู ก ต้ อง เหมาะสม และเป็ น สากล และสามารถน าความรู้ ที่ได้ ไ ปเผยแพร่ โดยการ
นาเสนอในที่ประชุม สัม มนาวิ ชาการหรื อน าเสนอบทความวิช าการให้แก่ ผู้ส นใจ นัก วิจัย ชุ มชนเกษตรได้
ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 3
จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 จานวน 48 หน่วยกิต
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5.4 การเตรียมการ
นักศึ กษาควรมีเป้าหมายของโครงงานวิจัยที่ชั ดเจน ก่อ นทาการศึกษาค้น คว้าข้อมู ลเชิง วิชาการที่
ทันสมัย ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ที่ เกี่ยวข้อ งกับโครงงานหรือ งานวิจัย พร้อ มทั้ง ทบทวนและฝึ กฝน
ระเบี ยบวิ ธีก ารวิ จัย การวางแผนและวิ เคราะห์ง านวิ จัย การใช้ ระบบประมวลผลข้อ มู ล และควรฝึก ใช้
เครื่ องมือ ในห้อ งปฏิ บัติ การให้ถู กต้ องเหมาะสม ภายใต้ ก ารกากับ ดู แลของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ก่ อ น
การเขี ยนและเสนอโครงร่ างงานวิจัยเพื่อ ดุ ษฎี นิ พนธ์ ที่ส อดคล้ องกับปั ญ หาและความสนใจนั้ น ต่อ คณะ
กรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึก ษาประจาสาขาวิชา
5.5 กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการบริ หารวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจาสาขาวิ ช าจะเป็ น ผู้ ประเมิ น คว าม
เหมาะสม ทัน สมัยและความสมบูรณ์ใ นเชิ งวิ ชาการในมาตรฐานระดับปริ ญญาเอกของโครงร่ างงานวิจัย
เพื่ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แต่ ล ะโครงร่ า ง ก่ อ นที่ จ ะน าเสนอต่ อ กรรมการวิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ คณ ะ
เกษตรศาสตร์ต่ อ ไป และนัก ศึ ก ษาแบบ 1.1 ต้ องน าเสนอผลงานดุษฎี นิ พ นธ์ หรือ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงาน
ดุษฎี นพิ นธ์ ในที่ประชุ ม วิช าการระดับนานาชาติ ที่ เป็ น ที่ยอมรั บในสาขาวิ ช านั้ น ที่ มีรายงานการประชุ ม
(proceedings) เป็ นบทความฉบั บเต็ ม (full paper) จานวนอย่ างน้ อย 1 เรื่ อ ง และ นั ก ศึก ษาต้อ งตี พิ ม พ์
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรื อส่ว นหนึ่ง ของผลงานดุษฎีนิพ นธ์ หรืออย่ างน้อ ยได้ รับการตอบรับให้ตีพิ มพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการระดั บนานาชาติ จานวนอย่างน้อ ย 2 เรื่อ ง โดย 1 เรื่อ ง ต้ องอยู่ในฐานข้ อมู ล ISI,
Scopus, IEEE, PubMed หรื อ Web of Science โดยผลงานปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่เผยแพร่ ต้ อ งระบุ นั ก ศึ ก ษา
เป็นชื่อแรก (first author) ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. มีทักษะทางด้านงานวิจัยขั้นสูง
1. ส่ งเสริ มให้ นัก ศึ กษาค้น คว้าข้ อมู ล ด้านงานวิ จัยเชิง ลึ ก
และเรี ย นรู้ ปัญ หาทางปฐพี ศ าสตร์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จริ งในภาคการเกษตร เพื่ อ วาง
แผน การด าเนิ นโครง ง าน วิ จั ย ในแ นว ท าง ที่ น าไป
ประยุกต์ ใช้ไ ด้จริ งในเชิงวิ ชาการและเชิงปฏิบัติ และฝึ กฝน
ให้ รู้จัก การใช้ เทคนิ ค การสร้ า งความคิ ด ที่ หลากหลาย
สร้ า ง แน ว คิ ดใหม่ เพื่ อ หาแน ว ท าง ใน การด าเนิ น
โครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. ฝึ ก ปฏิ บัติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาสามารถประมวลข้ อ มู ล ขนาด
ให ญ่ อ ธิ บ าย วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะป ร ะเมิ น ผ ล จ า ก
โครงงานวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาแนวความคิด สู่ การสร้ างสรรค์
ให้มากขึน้
3. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ นักศึ กษา มีกิจกรรมการดูงาน
นิ ท รรศการที่ เกี่ ย วข้ อ ง กั บ การพั ฒ นาง านวิ จั ยและ
นวัตกรรมทางการเกษตรโดยเฉพาะด้ านปฐพีศ าสตร์
2. มีทักษะการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
1. คณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะอาจารย์ ที่ป รึก ษา
หลั ก มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู้ ด้ ว ยตนเองด้ ว ย
พยายามมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด
หัว ข้ อ โครงงานวิ จัย ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ การแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น และสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
2. การค้น คว้าข้อ มู ล อภิ ปรายเกี่ยวกับโครงงานวิจัยเชิ ง
ลึ ก และ การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ อ อ นไลน์ ได้ แ ก่
e-Learning, e-Book และ e-Thesis เป็นต้น
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีค วามรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจั ดการ 1. สอดแทรกสถานการณ์ / ปัญ หา ปั จจุ บัน ในเนื้ อหาของ
ดินที่สง่ ผลต่อสิ่งแวดล้อม
บางวิ ชาในหลั กสูต ร เกี่ยวกับการจั ดการดิน ที่มีผ ลกระทบ
ต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง คุณ ภาพของดิ นและ
น้า สภาพภู มิอ ากาศ ความมั่น คงทางอาหาร และ ระบบ
นิเวศ
2. จัด ปาฐกถาพิเศษเกี่ ยวกับ คุณภาพดิ นและสิ่งแวดล้อ ม
โดยวิทยากรจากหน่ วยงานทางการเกษตรทั้ง ราชการและ
เอกชนหรือโดยปราชญ์ชาวบ้าน
3. กระตุน้ ให้ นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรดิ น
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่ง ยืน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึก ษาต้ อ งมี คุณ ธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะจรรยาบรรณในวิช าชีพ เพื่อ ให้ ส ามารถด าเนิ น
ชีวิ ตร่ วมกับผู้อื่ น ในสั งคมได้ อย่ างสงบสุ ข ราบรื่ น และประพฤติต นโดยคานึ งถึ งประโยชน์ข องส่ว นรวม
และจากการที่ดิ นมีค วามสาคัญ อย่างยิ่ง ในแง่ของการเป็ นทรัพยากรที่เป็ น แหล่ง ผลิ ตหลั กอาหารที่ส าคั ญ
ของคนทั้ง ประเทศและทั้ งโลก ผู้ เรียนจาเป็ นต้ องตระหนั กถึง ผลที่เกิ ดขึ้ นจากการใช้เทคโนโลยีทางดิ น ที่
ไม่ถู ก ต้อ งและ เหมาะสม ซึ่ง จะมี ผลต่ อสิ่ งมี ชี วิต ระบบนิ เวศ และสิ่ง แวดล้อ ม อาจารย์ที่สอนในแต่ ล ะ
รายวิ ชาจะต้อ ง พยายามสอดแทรกเรื่ องที่ เกี่ยวกับสิ่ง ต่อ ไปนี้ ทั้ง 5 ข้ อ เพื่ อ ให้นั ก ศึก ษาสามารถพั ฒ นา
คุณ ธรรม จริยธรรมไปพร้อ ม กั บวิ ทยาการต่ างๆ ที่ศึ กษา รวมทั้ง อาจารย์ต้ องมี คุณ สมบัติ ด้านคุ ณธรรม
จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อตามที่ระบุไว้
1) มี จิต ส านึ ก สาธารณะ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ
2) มี วิ นั ย ขยั น อ ดทน ตรงต่ อ เวลา และคว ามรั บผิ ด ชอบต่ อ ตนเอ ง สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคั บต่ างๆ ขององค์กรและสังคม
3) มีภ าวะความเป็ นผู้ นาและผู้ต าม สามารถทางานเป็น ทีม และสามารถแก้ ไขข้อ ขัด แย้ ง
และลาดับความสาคัญ
4) เคารพสิทธิแ ละรับฟัง ความคิ ดเห็น ของผู้ อื่น รวมทั้ งเคารพในคุ ณ ค่าและศั กดิ์ ศรี ของ
ความเป็นมนุษย์

24
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ให้ ความส าคั ญในวินั ย การตรงต่ อเวลา ในการนัด หมาย การเข้ าชั้น เรี ยน การส่ง งาน
ภายในเวลาที่กาหนด
2) เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึก ษาจัด กิจกรรมกลุ่ ม ที่เป็ น ประโยชน์ ตอ่ สั งคม เพื่อ ฝึก ฝนมารยาท
การอยู่ ร่ว มกั น ในสั ง คม มี ค วามสามั ค คี รู้ จัก เคารพสิ ทธิ ข องผู้ อื่ น และแสดงถึ ง การมี เมตตา
กรุณา และความเสียสละ ต่อส่วนรวม
3) มี ก ารจั ด กิจกรรมเสริ ม หลั กสู ต รเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ การสอนแบบอภิ ปรายจาก
ตัว อย่ างกรณี ศึ กษา และจัด การเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง โดยในแต่ ล ะกิ จกรรมมีก ารอบรม
สอดแทรกเนื้อหาในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณ ธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สัง เกตพฤติ กรรมการเข้าชั้ น เรียน และประเมิน จากการตรงเวลาของนั ก ศึก ษาในการ
เข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกาหนดเวลาที่มอบหมาย
2) ประเมิ น จากการมีวิ นัย ความรับผิ ดชอบ ความร่วมมื อ และ ความกระตือรื อร้น ของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ตอ่ หมู่ค ณะ และ สังคม
3) พิ จารณาผลงานที่ มอบหมายให้ จากการฝึ ก ปฏิ บัติ ง านกลุ่ มในวิ ช าการที่ มี การแบ่ ง
หน้า ที่ทางานร่วมกัน เพื่อ ฝึก การปฏิบัตติ นในสภาวะเป็นผู้ นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นที ม
และแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความส าคัญของปัญหาที่ เกิดขึน้ ได้อย่ างมี ประสิทธิภ าพ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีค วามรู้แ ละความเข้าใจเกี่ยวกั บหลัก การและทฤษฎี ที่ส าคั ญ และสามารถเชื่ อมโยง
องค์ความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษาได้อ ย่างถูกต้อง
2) สามารถวิเคราะห์ส ถานการณ์ แ ละปั ญ หา รวมทั้ง ประยุ ก ต์ค วามรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าก าร และเทคโนโลยี ที่
ทัน สมั ย ตลอดจนสามารถวิ เคราะห์ วิจารณ์ ถึ ง ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ อ ดิ น สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
4) สามารถบูรณาการความรู้ ในที่ ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีก ารเรียนการสอนที่มี หลั กการว่ า ผู้ เรียนมี ความส าคั ญที่ สุด (student centered) โดย
เน้ นการเรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคั ญ กั บการเรี ยนรู้ (learning centered education) และการ
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พัฒ นาความสามารถที่ส าคั ญและจาเป็น (real needs) ต่ อการพั ฒ นาองค์ค วามรู้ ให้ทันกั บการ
เปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี การประกอบวิ ชาชีพและการดาเนิน ชีวิ ต โดยการมอบหมายให้ ค้น คว้ า
งานวิจัยในเรื่ องที่เป็ นประเด็ นเกี่ ยวข้ องกั บดุ ษฎี นพิ นธ์ โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ านที่ ใ ห้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละชี้ น าให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทางวิ ช าการไปใช้ ใ นทางปฎิ บัติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง
2) การปฏิบัติ จริง ของนักศึ กษา ในห้ องปฏิบัติ การตามความสนใจ และเนื้อ หาที่ เกี่ยวข้อ ง
กับโครงงานวิ จัย และ ดุ ษฎี นพิ นธ์ ของนั กศึ ก ษา โดยในสาขาวิ ชาปฐพี ศาสตร์ มีห้อ งปฏิบัติ ที่
ครอบคลุมทางด้าน ฟิสกิ ส์ข องดิน เคมีวิ เคราะห์ จุลชีว วิทยาทางดิน และ สารวจดิน นอกจากนี้
อาจารย์ที่ปรึก ษาสามารถส่งนั กศึก ษา ไปฝึ กอบรมและใช้เครื่องมือวิ ทยาศาสตร์ที่ทัน สมัยซึ่งไม่
มี ใ นสาขาวิ ช าฯ เช่ น ห้ อ ง ปฏิ บั ติ ก ารกลาง และ ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร คณ ะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย เชี ยงใหม่ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณ ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
3) การลงมือ ปฏิ บัติ ในโรงเรือ นปลูก พืช และ/หรื อ แปลงทดลอง ของนัก ศึก ษา พร้อ ม
ทั้งไปศึ กษาดู งาน หรือ ทาการทดลอง ตามพื้ นที่ ของเกษตรกรตั วอย่าง หน่ว ยงานกรมพัฒ นา
ที่ ดิ น กรมวิ ช าการเกษตร ตามความสนใจ และเนื้ อ หาที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บโครงงานวิ จัย และ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
4) คณาจารย์ มีโครงการวิ จัยในประเด็ นเรื่อ งที่ทัน สมั ย ซึ่ งสอดคล้ องกับปัญ หาของภาค
การเกษตร การพัฒ นาหลั ก สูต ร สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ ไขปั ญ หาของเกษตรกร
สามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ หรือ เป็น เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ ส่ง ผลกระทบด้ านบวกต่ อ
ดิน และสง่ แวดล้อ ม และ/หรือ สร้ างผลตอบแทนเชิ ง เศรษฐกิ จได้ โดยมุ่ง เน้ น ให้ นัก ศึ กษาเป็ น
ผู้ช่ว ยนั กวิ จัยในโครงการ เพื่อ ฝึก ฝนนัก ศึ กษาให้ เป็น นัก วิจัย ที่ส ามารถสร้ างสรรค์ผ ลงานวิจัย
ได้ เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพและมี จรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี
5) ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษา มี โ อกาสเดิ น ทางไปต่ า งสถาบั น และ/หรื อ
ต่างประเทศ เพื่ อพั ฒนาองค์ ความรู้ทางวิช าการ ฝึก อบรมเทคนิค และวิธีก ารที่ทันสมั ย รวมทั้ ง
ฝึก ทัก ษะด้ านภาษาต่ า งประเทศ ภายใต้โ ครงการวิ จัยและความร่ว มมือ ระหว่างสถาบั น และ/
หรือ ระหว่างประเทศ
6) มีก ารค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ข่าวสารจากงานวิ จัยที่ ทัน สมั ยมาใช้ ในการเรี ยนการสอน การ
สัม มนา และให้ นัก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ฝนแสวงหาความรู้ จากเทคโนโลยีส ารสนเทศในวงกว้ างมาใช้
ประกอบในการเรี ยนการสอนและการวิ จัย ได้ มี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ทัน สมั ยอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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7) ให้มี การเสนอผลงานทางวิช าการและนาเสนอผลงานในวารสารทั้งในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ ที่ส าขาวิช าให้ก ารยอมรั บ นัก ศึ กษาสามารถสื่ อ สารจากการเขี ยน การพู ด และการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้เป็ นอย่ างดี
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมิ น จากการตอบค าถามและน าเสนอในห้ องเรียน การสอบข้ อ เขี ยน การสอบ
ปฏิ บัติ การเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึ กษา ตามเกณฑ์ก ารทดสอบและวั ดผลส าเร็จของหลัก สูต รใน
ระดับมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลั ย
2) นั กศึ กษาสามารถวางแผนการทดลองวิ จัย ขั้ นตอนและวิ เคราะห์ผ ลได้อ ย่างถู กต้ อ ง
ตามหลั กวิ ช าการ ทั น สมั ย มี การบู รณาการความรู้ ที่เกี่ยวข้อ งได้อ ย่ างดี สามารถแก้ ไขปัญ หาจากการ
วิจัยด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆและเทคโนโลยี ที่ทันสมั ยได้อ ย่างเหมาะสม
3) นักศึ กษามีค วามกระตือ รือ ร้นค้ นคว้าข้ อมู ลทางวิช าการ น ามาประกอบการเรียนการ
สอน การวิจัยได้อย่างเข้าใจในปั ญหาที่ เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึ กษาด้วยตัวเอง
5) นัก ศึก ษา มี ทักษะเพิ่ ม ขึน้ ในการใช้เครื่อ งมือ วิทยาศาสตร์ ที่ทันสมั ย มีประสบการณ์
ในการทางานในห้ องปฏิ บัตกิ ารร่ว มกับนั กวิ จัยชาวต่า งชาติ และสามารถน ามาช่ว ยพั ฒ นาเทคนิค และ
วิธีการจัดการในห้องปฏิบัติ การของสาขาวิชาฯ ที่นักศึกษาทางานวิจัย
4) ประเมิ น จากการน าเสนอบทความทางวิช าการที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารที่ เป็ น ยอมรั บใน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ รวมทั้งการนาเสนอผลงานในที่ประชุ มวิชาการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น ระบบ
2) สามารถสืบค้ น รวบรวม ศึกษา วิ เคราะห์ และสรุปประเด็น ปัญ หา เพื่อใช้ในการแก้ไ ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ความรู้แ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อ ย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กระตุ้ น ให้ อาจารย์ผู้ ส อนในแต่ล ะกระบวนวิ ช าใช้ส่ื อ การเรียนที่ทัน สมั ย มี การประยุ ก ต์
เทคโนโลยี ใหม่ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความน่ า สนใจกั บผู้ เรี ยน ใช้ ปัญ หาในการเกษตร ปั จจุ บัน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เนื้อ หาวิ ชาเป็น ประเด็น ในการศึกษาเพื่ อเสริม การสอนในขณะเรี ยน ใช้ นักศึ กษาเป็ นสื่ อกลาง โดยกระตุ้ น
ให้นัก ศึก ษาได้ สื บค้น หามู ลเหตุของปัญ หาดังกล่าวด้วยตนเองเพื่ อสร้างโจทย์ สาหรับการวิ เคราะห์ อย่าง
มีตรรกะโดยประยุ กต์จากทฤษฎี ที่เรี ยนรู้ ในวิชานัน้ ๆ เป็นทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขโจทย์ดังกล่าว
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) นักศึกษาสามารถควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์อันทั นสมั ยในห้องปฏิ บัตกิ ารวิ ทยาศาสตร์
เกษตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) นักศึกษาสามารถสร้างโจทย์ปัญ หาปัจจุบัน ทางการเกษตรที่เกี่ ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
นัน้ ๆ
3) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาได้อ ย่างถูก หลักวิชาการรวมทั้ง มีการ
นาเสนอ ผลการวิเคราะห์แก้ไขได้อ ย่างทันสมั ย สามารถประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ ในการนาเสนอ
4) ในขณะการนาเสนอ มีการอธิปรายถกเถียงกระหว่างนักศึ กษาด้วยกัน เพื่อ แลกเปลี่ยน
ทัศนวิสัยในการแก้ปัญหาร่ว มกันอย่ างกว้างขวางและสร้ างสรรค์ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาการอ ภิปราย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้า นทั กษะความสัม พันธ์ ระหว่างตัวบุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ม าชี้น าสั งคมในประเด็ นที่ เหมาะสม และเป็ นผู้ ริเริ่ มแสดง
ประเด็น ในการแก้ ไขสถานการณ์ทั้งส่ วนตัว และส่ว นรวม พร้ อมทั้ง แสดงจุ ดยื นอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่ างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุ ทธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ใ นการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทั กษะความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การสร้ างกลุ่ ม วิ จัยเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เข้ า ร่ ว มกลุ่ ม ตามความสนใจ เช่ น กลุ่ ม วิ จัย
ทางด้ าน การฟื้น ฟู ความอุ ดมสมบู รณ์ข องดิ น การจัด การทรั พยากรธรรมชาติ การผลิ ต ปุ๋ยอิ นทรี ย์
และปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
2) มี การกระตุ้ น ให้ นั ก ศึก ษาในแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ ฝึ กสื บค้ นปั ญ หาด้ า นปฐพี ศ าสตร์แ ละการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากการลงสืบค้ นในพื้ นที่ จริง
3) สร้ างความร่วมมื อทวิภ าคี กับมหาวิ ทยาลั ยที่ มีช่ื อเสียงทั้ งในประเทศและต่า งประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึก ษาร่วมกัน
4) มีการฝึกทักษะการนาเสนอผลงานวิจัย
2.4.3 กลยุ ท ธ์ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ด้า นทั ก ษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
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1) มี โครงร่างงานวิจั ยเพื่ อวิทยานิ พนธ์ที่วางแผนงานอัน สื่อถึ งการแก้ปัญ หาปัจจุ บัน ทัน ที
ที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่จริง
2) มี ง านวิ จัยของคณาจารย์ ที่มีบูรณาการกั บชุ ม ชนเกษตรและนั ก ศึ กษาสามารถร่ ว ม
วิเคราะห์ปัญหากับชุมชน
3) นั กศึ กษาสามารถผ่านการประเมิน (ระดับเกรด S) ในการนาเสนอผลงานวิจัยในวิช า
สัมมนาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรี ยนการสอน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในก ารวิ เค ราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข ก ารสื่ อ สาร และก ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ทัก ษะในการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ จาเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จจุ บัน ต่ อ การทางานที่ เกี่ ยวกั บการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยี สื่อสารอย่ างเหมาะสม
2) สามารถแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ หรือ นาสถิ ติ มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้ างสรรค์
3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้ง ปากเปล่าและการเขียน เลือ กใช้ รูปแบบของสื่ อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทัก ษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บังคับเลือกเรียนบางวิชา (ที่มีเนื้อหาวิชาอันทันสมัย)
2) มีห้อ งสารสนเทศของสาขาวิ ชา ที่ มี เครื่อ งมือ เช่น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทัน สมั ยและ
พอเพียงกับจานวนนักศึกษา
3) มีห้อ งสารสนเทศของสาขาวิ ชาที่ มี เครื่อ งมื อ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ทัน สมั ยและ
พอเพียงมี การฝึกอบรมพิเศษการใช้ส่อื ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การสื บค้นข้อมู ล
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น N-note, power point, VCD และ program, statistics analysis เป็นต้น
4) นัก ศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนวิ ชาทางด้ านการเขียนบทความสื่ อสารทางวิช าการ) เพื่ อ
ฝึกทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยของตนเอง
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ จากบางส่วนของผลงานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์เป็นที่ยอมรั บให้ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการที่ ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศ าสตร์ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) สามารถสร้างและเรียบเรียงผลงานวิจัยเป็นส านวนแผ่น ภาพ (power point) นาเสนอ
ต่อที่ประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันสมั ย
3) มีเนื้อหาวิทยานิพนธ์เป็นวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรที่ ทันสมั ยเป็น ประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาการเกษตรของไทยและผ่ านการประเมิ น (ระดับเกรด S) จากคณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)

กระบวนวิชา

361899

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต มี จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(1.2) มีวิ นัย ตรงต่อ เวลา และความรั บผิ ดชอบต่ อตนเองและสัง คม เคารพกฎระเบียบและข้อ บั งคั บ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(1.3) มีภ าวะความเป็น ผู้น าและผู้ ตาม สามารถทางานเป็ นที มและสามารถแก้ไขข้อ ขัด แย้ งและล าดั บ
ความสาคัญ
(1.4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิด เห็ นของผู้อื่ น รวมทั้ งเคารพในคุ ณค่ าและศัก ดิ์ศ รีข องความเป็ น
มนุษย์
2. ความรู้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลั กการและทฤษฎี ที่สาคั ญในเนื้อหาที่ศึ กษา
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา รวมทั้ งประยุก ต์ ค วามรู้ ทัก ษะ และการใช้เครื่อ งมื อ ที่เหมาะสมกั บ
การแก้ไขปัญหา
(2.3) สามารถติ ดตามความก้ าวหน้ าทางวิ ชาการ และมี ค วามรู้ในแนวกว้ า งของสาขาวิช าที่ศึ ก ษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ ในที่ ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่ างเป็นระบบ
(3.2) สามารถสื บค้ น รวบรวม ศึ กษา วิ เคราะห์ และสรุ ปประเด็น ปั ญ หา เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทัก ษะกั บการแก้ ไขปัญ หาได้อ ย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มี มนุ ษยสั ม พั นธ์ ที่ดี สามารถสื่อ สารกั บกลุ่ ม คนหลากหลายทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใช้ค วามรู้ในศาสตร์ม าชี้น าสัง คมในประเด็น ที่เหมาะสม และเป็น ผู้ริเริ่ มแสดงประเด็นใน
การแก้ไ ขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อ เนื่อง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทัก ษะในการใช้เครื่ องมือ ที่จาเป็น ที่ มีอ ยู่ในปั จจุ บันต่ อการทางานที่เกี่ ยวกั บการใช้ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
(5.2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ หรือ น าสถิ ติ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.3) สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพทั้ งปากเปล่ า และการเขี ยน เลื อ กใช้ รูปแบบของสื่ อ การ
นาเสนออย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้น ในการวั ดและประเมิ นผลการศึก ษาในแต่ละกระบวน
วิชา โดยแบ่ง การกาหนดอั กษรล าดับขั้น เป็ น 3 กลุ่ม คื อ อั กษรล าดั บขั้ นที่ มีค่ าลาดับขั้น อั กษรล าดั บ
ขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีก ารประเมิ นผล
(1) อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดั บขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
(2) อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory)
(3) อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่ส้นิ สุด
(in progress)
V
เข้าร่วมศึกษา
(visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา
(withdrawn)
T
ปริญญานิพนธ์
(thesis in progress)
ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ
กระบวนวิช าบั งคั บของสาขาวิช าปฐพีศ าสตร์ สิ่งแวดล้อ ม นั กศึ กษาจะต้อ งได้ ค่าลาดั บขั้ นไม่
ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนัน้ จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก
กระบวนวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมิ นผลด้วยอัก ษร S หรือ U ได้แก่ ก.ปฐ. 899 (361899)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึ กษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 361…
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ทางานตรงสาขา
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ทวนสอบจากบัณฑิตที่สาเร็ จการศึก ษาและผู้ใช้ บัณฑิต จากแบบสอบถาม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2559
หลักสูตร แบบ 1.1
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3. ปฏิบัตคิ รบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
4. สอบผ่านการสอบประเมิ นผลวิทยานิ พนธ์
5. นักศึ กษาต้องนาเสนอผลงานดุษฎีนิพ นธ์หรือส่ วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพ นธ์ในที่ประชุ ม
วิ ช าการระดั บนานาชาติ ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น ที่ มี รายงานการประชุ ม
(proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
6. นัก ศึก ษาต้อ งตี พิ มพ์ ผลงานดุ ษฎี นิ พนธ์หรือ ส่ว นหนึ่ งของผลงานดุ ษฎี นพิ นธ์ หรือ อย่าง
น้อ ยได้รับการตอบรับให้ ตพี ิ ม พ์เผยแพร่ในวารสารทางวิช าการระดั บ นานาชาติ จานวน
อย่ างน้ อ ย 2 เรื่ อง โดย 1 เรื่อ ง ต้ อ งอยู่ ในฐานข้อ มู ล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรื อ
Web of Science โดยผลงานดุ ษฎี นิ พ นธ์ ที่เผยแพร่ ต้ อ งระบุ นั ก ศึ ก ษาเป็น ชื่ อ แรก (first
author) ในผลงานเผยแพร่หลักอย่างน้อ ย 1 เรื่อง
7. เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ว่ า ด้ ว ยการพิ จาณา
เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ขอ ง นั ก ศึ กษาที่ จ ะได้ รั บ การเสนอ ชื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบั ตรบั ณ ฑิ ต หรือ ประกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ต ชั้ น สูง ของมหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่
พ.ศ.2550
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนว การเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ โดยเน้ น เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาใน
ระดั บอุด มศึ กษา รวมทั้ งให้มี ความรู้ และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่
สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ ให้ มีก ารเพิ่ มพู นความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่ อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจัยอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ฝึ ก อบรม ดูง านทางวิ ช าการและวิ ชาชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ง เสริ ม อาจารย์ ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ พั ฒ นาคลั ง องค์ ค วามรู้ ข องอาจารย์ ให้ มี ค วาม
ลึกซึ้ ง และใช้ ประโยชน์ ได้ในสาขาที่เชี่ ยวชาญ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่ อส่ง เสริ มการสอน
และการวิ จัยอย่ างต่ อเนื่อ ง ฝึ กอบรม ดู งานทางวิ ชาการและวิ ชาชี พในองค์ ก รต่ าง ๆ การ
ประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า ง ประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผลให้ทัน สมั ย
(3) มุ่ง เน้ นให้อ าจารย์ ส อนความรู้ ควบคู่ กั บเป็น อาจารย์ สอนคิด (thinking teachers) สามารถ
ออกแบบการสอนและฝึก ให้ นัก ศึก ษาคิด อย่างมี วิจารณญาณ (critical thinking) อัน จาเป็ น
ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) สนั บสนุน ให้อ าจารย์น าองค์ ความรู้ ที่ได้พั ฒ นาแล้ ว น าไปใช้ ประโยชน์ ในวงการปฐพี ศาสตร์
และมี ส่ว นร่ วมในกิจกรรมบริก ารวิช าการแก่ ชุม ชน เพื่ อ แก้ ไขปัญ หาที่ สาคัญ ระดั บท้ องถิ่ น
และระดับชาติ
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่ง เสริ ม การทาวิจัยสร้างองค์ ค วามรู้ ใหม่ เป็น หลั ก และเพื่ อพั ฒ นาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ หารจั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ /มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาวิ ชา ตลอดระยะเวลาที่ มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
จานวนอย่างน้อ ย 3 คน มี คุ ณ วุฒิ ปริ ญ ญาเอกหรื อเที ยบเท่ า หรือ ขั้ น ต่าปริญ ญาโทหรื อ
เที ยบเท่ าที่ มี ต าแหน่ งศาสตราจารย์ แ ละมี ผ ลงานทางวิ ชาการที่ ไม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ
ปริ ญญา และเป็น ผลงานที่ ได้ รับการเผยแพร่ต ามหลั กเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ งให้ บุค คล
ดารงตาแหน่ง ทางวิ ชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อ งเป็ น
ผลงานวิจัย
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ยบเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ยบเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์แ ละมี ผลงานทางวิ ชาการที่ ไ ม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บปริ ญ ญา และเป็ น
ผลงานทางวิช าการที่ได้ รับการเผยแพร่ต ามหลัก เกณฑ์ ที่กาหนดในการพิ จารณาแต่ง ตัง้ ให้ บุค คลด ารง
ตาแหน่ งทางวิช าการ อย่ า งน้ อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อ นหลัง โดยอย่างน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น
ผลงานวิจัย
 มีการปรับปรุง หลัก สูตรอย่างน้อ ยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็ นของผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ ใช้บัณฑิ ต
และผู้มีส่ วนได้-ส่ วนเสีย และการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คม และความก้ าวหน้า ทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
 มีก ารประเมิน คุณ ภาพบั ณ ฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ ในมุ มมอง
ของผู้ ใช้ บัณ ฑิต โดยพิ จารณาจากคุณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ต ามที่ หลั ก สูต รกาหนด ซึ่ งครอบคลุม ผล
การเรียนรู้ อย่ างน้อ ย 5 ด้ าน คื อ 1) ด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทั กษะทางปั ญ ญา
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4) ด้านทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างบุค คลและความรับผิด ชอบ 5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์ก ารส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร แบบ 1.1
1. นั กศึ ก ษาต้ อ งน าเสนอผลงานดุษฎี นิ พ นธ์ หรือ ส่ ว นหนึ่ งของผลงานดุ ษฎีนิ พ นธ์ใ นที่
ประชุม วิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ เป็ น ที่ ยอมรั บในสาขาวิช านัน้ ที่มี รายงานการประชุ ม (proceedings)
เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
2. นัก ศึ ก ษาต้ อ งตี พิ ม พ์ผ ลงานดุ ษฎี นิ พ นธ์หรื อส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานดุ ษฎี นพิ นธ์ หรื อ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ ตพี ิม พ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิ ชาการระดับ นานาชาติ จานวนอย่างน้ อย 2
เรื่อ ง โดย 1 เรื่อ ง ต้ องอยู่ ในฐานข้อ มูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยที่ ผลงาน
ปริญ ญานิพ นธ์ ที่เผยแพร่ ต้ องระบุ นัก ศึกษาเป็ นชื่ อแรก (first author) ในผลงานเผยแพร่ หลั ก อย่างน้อ ย
1 เรื่อง
3. นักศึกษา
 มี ก ระบวนการรั บนั ก ศึ ก ษาที่ เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กและคุ ณ สมบั ติ ข อ ง
นัก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บลั กษณะของหลัก สู ต ร และมีก ารเตรียมความพร้ อ มก่ อ นเข้ าศึ ก ษา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการเรียนและสามารถส าเร็ จการศึ ก ษาได้ ต ามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
 มีการจั ดกิ จกรรมเพื่อ พัฒ นาความรู้ ความสามารถ และศัก ยภาพของนัก ศึก ษาในรู ปแบบต่ างๆ
เสริ ม สร้ างความเป็ น พลเมื อ งดี ที่มี จิต ส านึ ก สาธารณะ และเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ยนรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
 มีก ารแต่ง ตัง้ อาจารย์ ที่ปรึก ษาทั่ว ไปเพื่อ ให้ คาปรึ กษาด้ านวิชาการ และแนะแนวให้ แก่ นัก ศึก ษา
ทุก คน โดยอาจารย์ จะต้ องก าหนดชั่ วโมงให้ ค าปรึก ษา (office hours) เพื่ อ ให้ นัก ศึ กษาสามารถ
เข้าปรึกษาได้
 มีการส ารวจข้ อมู ลการคงอยู่ ของนั กศึ กษา อั ตราการสาเร็จการศึก ษา เพื่ อประเมิน แนวโน้ มผล
การดาเนินงาน
 มีระบบการจั ดการข้ อร้ องเรียนของนั กศึ กษาที่ มีประสิทธิภ าพ โดยมี การประเมิ นความพึ งพอใจ
ของการรับและการส่งเสริ มการพัฒนานักศึก ษา และผลการจัดการข้อร้องเรี ยน
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4. อาจารย์
 มี ระบบการรั บอาจารย์ ใ หม่ ที่ส อดคล้ อ งกั บระเบี ยบ/ข้ อ บั ง คั บของมหาวิ ทยาลั ย และต้ อ งมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั งกฤษตามเกณฑ์ ที่ม หาวิ ทยาลัยกาหนด ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ
ประกาศคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เรื่อ ง มาตรฐานความสามารถภาษาอัง กฤษของอาจารย์
ประจา
 มีระบบการบริ หาร และระบบการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ที่เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
 มีระบบการพั ฒนาคุณ ภาพอาจารย์ เพื่อ ให้ อาจารย์ มี ความรู้ค วามเชี่ยวชาญในสาขาวิ ช าที่ เปิ ด
สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อ เนื่อง
 มีก ารส ารวจข้ อมู ลอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรที่มี คุณ วุฒิ ปริญ ญาเอก ต าแหน่ งทางวิ ชาการ
ผลงานทางวิ ชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึ งพอใจต่ อกระบวนการรับอาจารย์ และ
การบริหารของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 มีก ระบวนการออกแบบ/ปรั บปรุง หลั ก สูต รและกระบวนวิ ชาให้ มีเนื้ อ หาที่ทันสมั ย ได้ม าตรฐาน
ทางวิช าการ/วิ ชาชี พ สอดคล้องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน และแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ
 มีระบบและกลไกการพิ จารณาอนุมัติ หัวข้อดุษฎี นพิ นธ์
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้ สอนในแต่ ละกระบวนวิ ชา โดยคานึง ถึงความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ ยวชาญในกระบวนวิช าที่ส อน และมี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจส อบการจั ด ทาแผนการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)
 มีระบบและกลไกการแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ปรึก ษาดุษฎีนิ พ นธ์ เพื่ อช่ วยเหลื อ กากับ ติ ดตามในการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงาน
 มีก ารประเมิ นผู้ เรี ยน ก ากั บให้มี การประเมิ นตามสภาพจริ ง และมี วิธี การประเมิ น ที่ หลากหลาย
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 มี ระบบการด าเนิ น งานของภาควิ ช า/คณะ/มหาวิ ทยาลั ย โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของอาจารย์
ผู้รับผิด ชอบหลั กสู ตร ในการจัดเตรียมสิ่ งสนับสนุน การเรียนรู้ ที่จาเป็น ต่อ การเรียนการสอน ทั้ ง
ทางด้านกายภาพ อุ ปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง อานวยความสะดวกหรือ ทรั พยากรที่เอือ้ ต่อ การ
เรียนรู้ อย่ างเพียงพอและเหมาะสมต่อ การจั ดการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะส่ งผลให้ ผู้เรี ยนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 มีก ารส ารวจความพึ งพอใจและความต้ องการของอาจารย์ ผู้ส อนและนั กศึ กษาต่ อสิ่ งสนั บสนุ น
การเรียนรู้ และนาผลการสารวจมาพัฒ นาปรั บปรุง
7.ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
มีการประชุม หลักสู ตรเพื่อวางแผน ติด ตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลั ก สู ตรอย่า งน้อยปี การศึก ษาละ 2 ครั้ ง โดยมี อาจารย์ ผู้รั บ ผิด ชอบ
x
x
x
x
หลั ก สู ต รเข้า ร่ วมประชุ ม อย่ างน้ อย ร้อยละ 80 และมีก ารบัน ทึ ก การ
ประชุมทุกครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
x
x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มี รายละเอี ย ดของกระบวนวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่ อนการเปิ ด x
x
x
x
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา
จัดท ารายงานผลการดาเนิน การของกระบวนวิช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้
x
x
x
x
ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค
การศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
x
x
x
x
60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวน
x
x
x
x
วิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
x
x
x
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคาแนะนา
x
x
x
x
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
x

x

x

x

x

x
x

8
9
11
11
1-5 1-5 1-5 1-5
7
8
9
9
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีก ารประเมิ นผลการสอนของอาจารย์โดยนัก ศึก ษา และนาผลการประเมิ นมาวิเคราะห์เพื่ อ
หาจุ ดอ่ อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้ส อน เพื่ อปรั บกลยุทธ์ก ารสอนให้เหมาะสม
โดยอาจารย์แต่ละท่ าน
 มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนัก ศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนัก ศึกษาโดยการปฏิบัตงิ านกลุ่ ม
 วิเคราะห์เพื่อ หาจุ ดอ่ อนและจุด แข็ งในการเรี ยนรู้ ของนัก ศึก ษา เพื่ อปรับกลยุ ทธ์ การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้น ปี โดยอาจารย์แต่ละท่ าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ ในทุ กด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้ส่อื ในทุกรายวิช า
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปี สุดท้ าย
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ าเร็ จการศึก ษา
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสี ยอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาประจาปี ตามดัช นี บ่ง ชี้ผ ลการดาเนิ นงานที่ ระบุ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมิ นอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณ วุ ฒิใ นสาขาวิช าอย่างน้ อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลั ย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับ ปรุง
ให้ กรรมการวิ ช าการประจาสาขาวิ ช า/ภาควิ ช า รวบรวมข้ อมู ล จากการประเมิ น การเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ นั กศึกษา บัณฑิ ต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อ มูลจาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพื่ อทราบปัญหา
ของการบริ หารหลั ก สู ต รทั้ ง ในภาพรวมและในแต่ ล ะรายวิ ช า และน าไปสู่ ก ารด าเนิ น การปรั บปรุ ง
กระบวนวิ ช าและหลั ก สู ต รต่ อ ไป ส าหรั บการปรับปรุง หลั ก สู ต รนั้ น จะกระทาทุ ก ๆ 5 ปี ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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361899
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

48 หน่วยกิต

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัตหิ ัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกั บการ
เสนอขออนุมัตหิ ัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

43
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

44
2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ
1. ชาญยุทธ รั ตนพรหมมณี กวิพ ร จิ นจั นตา และ อรวรรณ ฉั ตรสีรุ้ ง. 2560. ผลของลี โอนาร์ ไดท์ต่ อ
การปรับปรุงคุณภาพดินแลผลผลิ ตข้าว. วารสารเกษตร 33(2): 215-224.
2. ณธรรศ สมจันทร์ และ อรวรรณ ฉัตรสี รุ้ง. 2557. การปรับปรุง คุณภาพลีโอนาร์ไดต์สาหรับเป็ นวัส ดุ
ปรับปรุงดิน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37(1): 33-43.
3. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ อรวรรณ ฉั ตรสีรุ้ ง. 2556. ประสิทธิภาพของการใช้เชื้ อจุลิน ทรีย์ชนิ ดเดียว
และชนิ ด เชื้ อ ผสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและการดู ด ใช้ ธ าตุ อ าหารของ กล้ า คะน้ า ฮ่ อ ง กง .
ว. วิทย. มข. 41(1): 158-156.
ระดับนานาชาติ
1. Ratanaprommanee C., K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2017. Chemical
characterization of leonardite and its potential use as soil conditioner and plant growth
enhancement. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 22 (4): 1-10.
2. Yakanto K. and A. Shutsrirung. 2017. Use of different materials as a carrier for plant growth
promoting bacteria. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 22 (1): 1-6.
3. Shutsrirung A., Y. Chromkaew, W. Pathom-aree, S. Choonluchanon and N. Boonkerd. 2013.
Diversity of endophytic actinomycetes in mandarin grown in northern Thailand, their
phytohormone production potential and plant growth promoting activity, Soil Sci. Plant Nutr.
59 (3): 322-330.
4. 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 Microorganisms. CMU. J. Nat. Sci. 12 (2): 79-89.
5. Fapailin C. and A. Shutsrirung. 2013. Effectiveness of single and multiple microbial inoculation
on growth and nutrients uptake of Chinese kale seedling. KKU Sci. J. 41 (1): 158-156.
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การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. Kudreaung P. and A. Shutsrirung. 2017. Isolation and screening of cellulose degrading
microorganisms from longan leafs compost. Proceedings: The 44th National Graduate
Research Conference: NGRC, October 19-21, 2016, Ubonrajathani University, Ubon
Ratchathani.Thailand. 98-107.
2. กนกขวั ญ ปั ญ ญาสิทธิ์ และ อรวรรณ ฉั ตรสีรุ้ง . 2560. การประเมิ นประสิ ทธิภ าพของแบคที เรียและ
ชีว ภัณ ฑ์ ในการลดความเป็น พิ ษของอาซิ นิ คในดิ น . รายงานการประชุม เสนอผลงานวิ จัยระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ค รั้ งที่ 44 ระหว่ า ง วั น ที่ 19 -20 ตุ ล าคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. 2-11.
3. อนั ญ ญพร ทาของดี และ อรวรรณ ฉัต รสี รุ้ง . 2560. การคั ด เลือ กแบคที เรียตรึงไนโตรเจนจากราก
และดิ น บริ เวณไรโซสเฟี ยร์ ของกาแฟอะราบิ ก า. รายงานการประชุ ม เสนอผลงานวิ จัยระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 44 ระหว่ า ง วั น ที่ 19 -20 ตุ ล าคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. 160-165.
4. อนุ ส รา พิ ศ น้อ ย และ อรวรรณ ฉั ตรสี รุ้ง . 2560. การคัด แยกเชื้ อแบคที เรี ยที่ มี ศัก ยภาพในการตรึ ง
ไนโตรเจนและย่ อยละลายฟอสเฟตจากดิ น รอบรากข้ าว. รายงานการประชุ มเสนอผลงานวิ จัย
ระดับบั ณ ฑิ ต ศึก ษาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 44 ระหว่ า ง วัน ที่ 19-20 ตุ ล าคม 2560 ณ มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. 166-173.
ระดับนานาชาติ
1. Kudreaung P. and A. Shutsrirung. 2015. Physico-chemical changes during composting of
longan leafs. Proceedings: International Graduate Research Conferences 2015, December
11, 2015, Graduate School, Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand. ST267-ST272.
2. Chromkaew Y. and A. Shutsrirung. 2014. Screening and valuation of arsenite transformation of
arsenic-resistant bacteria isolated from cultivated soil in northern Thailand. Proceedings:
The 5th National and International Hatyai Conference 2014, May 16, 2014, Hat Yai
University, Hat Yai Thailand. 1216-1226.
3. Ratanaprommanee C. and A. Shutsrirung. 2014. Chemical properties and potential use in
agriculture of Leonardite from different sources in Thailand. Proceedings: The 5th National
and International Hatyai Conference 2014, May 16, 2014, Hat Yai University, Hat Yai
Thailand. 1236-1246.
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2. อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. ชูช าติ สั นธทรั พย์ และ กนกวรรณ นพพรรณ. 2560. ผลของการใช้ปุ๋ยละลายช้าต่ อการเจริญ เติบโต
และผลผลิ ต ขอ งข้ า ว เมล็ ด พั น ธุ์ อ าหารสั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ จัง หวั ด ตาก. วารสารเกษตร. 33(2):
225-234.
2. ภรณ์ พรรณ วงศ์ส ถาน ชู ชาติ สัน ธทรัพ ย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2560. ผลของยู เรียและแคลเซียม
ซั ล เฟตต่ อ การเจริ ญ เติ บโตของเรพซี ด ที่ ปลู ก ในภาคเหนื อ ของประเทศไทย วารสารเกษตร.
33(1): 71 – 80.
3. กนกวรรณ นพพัน ธ์ และ ชู ชาติ สันธทรัพ ย์. 2559. การจั ดการปุ๋ยที่ เหมาะสมสาหรั บการผลิต เมล็ ด
พัน ธุ์ ข้าวโพดอาหารสั ต ว์ในพื้ น ที่จัง หวั ด ตาก. วารสารวิจัยและส่ ง เสริม วิช าการเกษตร. 33:(1)
10-19. 4.
4. ณั ฐวุฒิ เนตรประเสริ ฐ ชูช าติ สันธทรัพ ย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอ
โร-2- ไพรี ดิ ลออกซีอ ะซิติ ก และกลู โคสต่อ การเติบโตและคุ ณ ภาพผลของส้ม โอพั น ธุ์ ทองดี .
วารสารเกษตร. 31: 177-186.
5. ศิ ริรัตน์ ปากประโคน และ ชูช าติ สั นธทรั พย์ . 2558. การใช้ของเสียจากการผลิต ครั่ งเม็ ดเพื่ อผลิ ต
เป็ น ปุ๋ยอิ น ทรีย์ 1. ผลของอุ ณ หภู มิ ที่ใช้ ใ นการอบแห้ ง และระยะเวลาการเก็ บต่ อ คุ ณ สมบั ติ ปุ๋ย
อินทรีย์ครั่ง. วารสารเกษตร. 31: 31-38.
ระดับนานาชาติ
1. Schweikle, J., W. Spreer, K. Sringarm, S. Karaj, C. Santasup and J. Müller. 2016. Analysis of
biochar from different kinds of feedstock and varying pyrolysis temperature I: Chemical and
microscopic properties. Journal of Agriculture 32: 43-53.
2. Tyayon, P., W. Spreer, N. Wuttisathitthaworn, K. Lammwut, S. Karaj, K. Intani, K. Sringarm, C.
Santasup and J. Müller. 2016. Analysis of biochar from different kinds of feedstock and
varying pyrolysis temperature II: Analysis of biochar from a local Kiln. Journal of Agriculture
32: 55-61.
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3. Pakvilai, N., T. Prapamontol, P. Thavornyutikarn, A. Mangklabruks, S. Chantara, S. Hongsibong
and C. Santasup. 2015. A simple and sensitive GC-ECD method for detecting synthetic
pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit samples. Chiang Mai J. Sci. 42(1):
196-207.
4. 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 Microorganisms. CMU. J. Nat. Sci. 12 (2): 79-89.
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. วิริยา แสนจัน ทอง และ ชู ชาติ สั นธทรัพ ย์ . 2559. อั ตราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ เหมาะสมสาหรับการผลิ ต
ข้าวโพดหวานในจั ง หวั ด เชี ยงใหม่. ฉบับเต็ ม งานประชุ มวิ ช าการงานเกษตรนเรศวร ครั้ งที่ 14.
วันที่ 1 ถึง 2 พฤศจิกายน 2559. หน้า 182-187.
ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ
1. ชูช าติ สั นธทรัพย์ . 2560. แนวทางในการจั ดการดินส าหรับปลูก ผักในโรงเรือน. ใน คู่มือการผลิตผั ก
คุณ ภาพและปลอดภั ยในโรงเรื อน. หน้ า 38-55. จริยา วิสิ ทธิ์พ านิ ช , บรรณาธิ การ. เชี ยงใหม่ :
สลิลสไมล์.
2. ชู ชาติ สัน ธทรั พย์ และ อิ ทธิ สุน ทร นั นทกิจ. 2560. การให้ปุ๋ยในระบบน้ ากั บพื ช ผัก ในโรงเรือ น. ใน
คู่ มื อ การผลิ ต ผั ก คุ ณ ภาพและปลอดภั ยในโรงเรื อ น. หน้ า 56-79. จริ ย า วิ สิ ท ธิ์ พ านิ ช ,
บรรณาธิการ. เชียงใหม่: สลิลสไมล์.
3. ชูชาติ สั นธทรัพย์. 2558. การวิเคราะห์ ดินและพืช เบือ้ งต้น. เอกสารประกอบการสอนวิชา 361322.
ภาควิชาพืชศาตร์และปฐพีศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 153 หน้า.
4. ชูช าติ สัน ธทรัพ ย์. 2556. การจั ดการธาตุอ าหาร. ใน มะม่ วง: การผลิตและเทคโนโลยี หลัง การเก็ บ
เกี่ยว หน้า 227-238. ธวั ชชัย รัตน์ ชเลศ, วิล าวัลย์ คาปวน และ ธีรนุช เจริ ญกิจ , บรรณาธิ การ.
เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์.
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3. อาจารย์ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. ฐปรัฏ ฐ์ สี ลอยอุ่ นแก้ว สุน ทร คายอง และนิวั ติ อนงค์รั กษ์ . ศั กยภาพการสะสมฟอสฟอรัส ในระบบ
นิเวศป่ าชุ ม ชนบ้ านหนองเต่ า อ าเภอแม่ว าง จั ง หวั ด เชี ยงใหม่ . 2556. วารสารวิ จัยและพั ฒ นา
มจธ. ปีที่ 36 (ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556) หน้า 493-502.

การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ
1. สามารถ สุม โนจิต ราภรณ์ สุนทร คายอง และ นิวั ติ อนงค์รัก ษ์. 2557. ศัก ยภาพการกั กเก็บคาร์บอน
ในสวนป่าไม้ สั กและสนสามใบอายุ 22 ปี โครงการพั ฒ นาดอยตุ งอั น เนื่อ งมาจากพระราชด าริ
ของสมเด็ จพระศรี น คริน ทราบรมราชชนนี จั งหวั ด เชี ยงราย. การประชุ ม วิช าการและน าเสนอ
ผลงานวิช าการเครื อข่ ายงานวิจัยนิ เวศวิทยาป่าไม้ ประเทศไทย: องค์ ความรู้ดา้ นนิ เวศวิ ทยาต่ อ
การปรับตัว ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ คณะวนศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
กรุงเทพฯ. 23-24 มกราคม 2557 หน้า 263-271.
2. สุน ทร ค ายอง สุภ าพ ปารมี และ นิ วัติ อนงค์รัก ษ์. 2557. การเปลี่ ยนแปลงของสังคมพืช กับการกั ก
เก็บคาร์บอนในป่าผลัด ใบบริเวณศู นย์ศึ กษาการพัฒ นาห้ วยฮ่ องไคร้ อั นเนื่ องมาจากพระราชดาริ
อาเภอดอยสะเก็ด จั งหวัด เชี ยงใหม่. การประชุม วิช าการและน าเสนอผลงานวิช าการเครือ ข่าย
งานวิ จัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์. กรุ งเทพฯ.
23-24 มกราคม 2557 หน้า 218-232.
3. ฐปรั ฏฐ์ สี ลอยอุ่ นแก้ว สุ นทร คายอง และนิ วัติ อนงค์รั ก ษ์. ศัก ยภาพการสะสมไนโตรเจนในระบบ
นิเวศป่ าชุ มชนบ้ านหนองเต่ า อ าเภอแม่ วาง จั งหวัด เชี ยงใหม่ . 2556. การประชุ ม วิช าการและ
น าเสนอ ผลงานวิ ช าการเครื อ ข่ า ยงานวิ จัยนิ เวศวิ ทยาป่ า ไม้ ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 2: ความรู้
นิเวศวิ ทยาเพื่อ การฟื้ น ฟู มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ . จั งหวั ด เชี ยงใหม่ . 24-26 มกราคม 2556 หน้ า
127-135.
4. จั ก รพงษ์ ไชยวงศ์ สุ น ทร คายอง นิ วัติ อนงค์ รั ก ษ์ ประสิ ทธิ์ วั งภคพั ฒ นวงศ์ และสุ ภ าพ ปารมี .
2556.การประเมิ น ปริม าณการสะสมคาร์บอนในสั งคมพื ช ป่ าไม้ช นิ ด ต่ างๆ ณ ศูน ย์ ศึ ก ษาการ
พั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั นเนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จั ง หวั ด เชียงใหม่ . การป ระชุ ม วิ ช าการและ
นาเสนอผลงานวิช าการเครื อข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ ประเทศไทย ครั้งที่ 2 มหาวิ ทยาลั ยแม่
โจ้.ชียงใหม่. 24-26 มกราคม 2556 หน้า 136-144.
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5. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล สุนทร คายอง นิวัติ อนงค์รั กษ์ และเกรียงศักดิ์ ศรี เงินยวง. 2556.มูลค่ าการ
กัก เก็ บคาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพและในดิ น ของป่ าดิ บเขาที่ เหลือ เป็ น หย่อ มบนพื้ น ที่ ต้ น น้ าที่ สู ง
หน่ วยจั ดการต้ น น้าบ่อ แก้ว อ าเภอสะเมิ ง จั ง หวั ด เชียงใหม่. การประชุ มวิ ชาการและนาเสนอ
ผลงานวิ ชาการเครื อข่ า ยงานวิ จัยนิ เวศวิ ทยาป่ า ไม้ ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 2 มหาวิ ทยาลั ยแม่ โ จ้ .
เชียงใหม่. 24-26 มกราคม 2556 หน้า 145-154.

4. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. ทัพ ไท หน่อสุว รรณ อรรถชัย จินตะเวช และสิทธิชั ย ลอดแก้ ว. 2556. ความเป็นไปได้ในการผลิตไบ
โอชาร์ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในระบบการผลิ ต ข้ า วนาสวน. วารสารวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 32(2): 184-193.
ระดับนานาชาติ
1. Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2016. Comparison of estimation methods
for daily reference evapotranspiration under limited climate data in upper northern Thailand.
Environment and Natural Resources Journal. 14(2):10-23.
2. Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2015. Fate of ENSO phase on upper
northern Thailand, a case study in Chiang Mai. Agriculture and Agricultural Science
Procedia. 2015(5): 2-8.
3. Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2015. Impacts of seasonal climate
variability on rice production in the central highlands of Vietnam. Agriculture and
Agricultural Science Procedia. 2015(5): 83-88.
4. Keawmuangmoon, T. and A. Jintrawet. 2014. iCassFert-NPK: The design and web-based
implementation of an interactive web-based approach for cassava production NPK fertilizer
recommendations in Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 66-72.
5. Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2014. Farmer’s seasonal weather
forecasts use to cope with climate variability in central highland of Vietnam. Khon Kaen
Agriculture Journal 42(2): 36-44.
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6. Norsuwan, T., Carsten, M., and A. Jintrawet. 2014. Effects of irrigation treatments and
nitrogen applications on Napier grass planted in dry season as energy crop at Chiang Mai
province. Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 1-7.
7. Pham, Thi Thuyen, Y. Chaovanapoonphol, and A. Jintrawet. 2014. Farmers’ perception and
adaptation to climate pressure on highland robusta coffee production, Dak Lak Province,
Vietnam. Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 55-65.
8. Ueangsawat, K., and A. Jintrawet. 2014. An assessment of future climate change and water
condition in upper Ping river basin under A2 and B2 scenarios during 2015 –2074.
Environment and Natural Resources Journal. 11(1): 22-43.
9. Keoboualapha, B., T. Onpraphai, A. Jintrawet, S. Simaraks, and A. Polthanee. 2013. Imperata
grassland mapping in northern uplands of Lao PDR: area, distribution, characteristics, and
implications for slash-and-burn cultivation. Southeast Asian Studies. 2(2): 383-399.
10. Keoboualapha, B., S. Simarak, A. Jintrawet, T. Onpraphai, and A. Polthanee. 2013. Farmers’
perceptions of imperata cylindrica infestation in a slash-and-burn cultivation area of
northern Lao PDR. Southeast Asian Studies Journal. 2(3): 583-598.
11. Phakamas, N., A. Jintrawet, A. Patanothai and Hoogenboom. G., 2013. Estimation of solar
radiation based on air temperature and application with the DSSAT v 4.5 peanut and rice
simulation models in Thailand. Agricultural and Forest Meteorology. 180: 182-193.
12. Ueangsawat, K. and A. Jintrawet. 2013. The impacts of ENSO phases on the variation of
rainfall and stream flow in the upper Ping river basin, northern Thailand. Environment and
Natural Resources. 11(2): 97-110.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. กุศ ล ทองงาม ชาญชั ย แสงชโยสวัสดิ์ และณฐภั ทร สุวรรณโฉม. 2557. ระบบพืช และผลตอบแทน
เชิ งเศรษฐกิ จจากการผลิ ต พื ชบนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวัด น่ า น. วารสารแก่ น เกษตร ฉบั บพิ เศษ งาน
ประชุมระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9. 47(2):272-278.
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2. ชาญชั ย แสงชโยสวั สดิ์ . 2556. การประเมิ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งความมั่ น คงทางอาหารกั บ
ทรัพ ยากรเกษตรเชิ งพื้ นที่ ในจัง หวั ดเชียงใหม่. วารสาร มหาวิ ทยาลั ยนครพนม ฉบั บงานประชุ ม
วิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 64 – 71.
3. กุ ศ ล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิง ห์ บุ ศรา ลิ้ มนิ รันดร์ กุล พนมศั กดิ์ พรหมบุ รมย์ และชาญชั ย
แสงชโยสวั สดิ์ . 2556. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างมู ล ค่ าอาหารที่ บริ โภคกั บทุ น การด ารงชี พ ของ
ครั วเรือ นในจั งหวั ดเชียงใหม่ . วารสาร มหาวิทยาลั ยนครพนม ฉบั บงานประชุ ม วิช าการระบบ
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 49 – 55.
4. บุ ศ รา ลิ้ ม นิ รัน ดร์ กุ ล กุ ศ ล ทองงาม พนมศั ก ดิ์ พรหมบุ รมย์ เบญจพรรณ เอกะสิ งห์ ชาญ ชั ย
แสงชโยสวัสดิ์ ยุภ าพร ศิริบัติ และ กมลพั นธ์ เกิ ด มั่ น . 2556. การประเมิ นความมั่ น คงทาง
อาหารด้ ว ยปริ ม าณและมู ล ค่ า อาหารที่ บ ริ โ ภคของ ครั ว เรื อ น. วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 32(2): 205 – 212.
6. อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Ratanaprommanee C., K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2017. Chemical
characterization of leonardite and its potential use as soil conditioner and plant growth
enhancement. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 22 (4): 1-10.
2. 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 Microorganisms. CMU. J. Nat. Sci. 12 (2): 79-89.
ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ
1. ฟ้ าไพลิน ไชยวรรณ กาญจนา ชื่ นพิ ชัย และ สุ ทธิ ศัก ดิ์ ชื่ นพิ ชัย. 2557. การถ่า ยทอดองค์ ความรู้ งาน
พัฒ นาที่ดิ นผ่ านศูน ย์ถ่ ายทอดเทคโนโลยีก ารพั ฒ นาที่ดิ นสู่ เกษตรกรในพื้ น ที่ด าเนิ นการ สพข. 6.
เอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒ นาที่ดนิ ปี 2557. 24-27 สิงหาคม 2557. กรมพัฒนาที่ดิน.
2. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ. 2556. เขตการใช้ที่ดนิ ตาบลเถินบุรี อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง. เอกสารการ
ประชุมวิชาการกึ่งทศวรรษกรมพัฒนาที่ดนิ ปี 2556. 7-9 สิงหาคม 2556. กรมพัฒนาที่ดนิ .
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ผลงานของอาจารย์พิเศษ 1 ราย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. Professor Dr.Shigeyuki Tajima
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. Duangkhet, M., A. Thepsukhon, P. Thapanapongworakul, S. Chungopast, Y. Chikoti, S.Tajima
and M.Nomura. 2018 Isolation and characterization of rhizobia from nodules of Clitoria
ternatea in Thailand. Plantn Biotechnology 35: 1-8.
2. Chungopast, S., H. Hirakawa, S. Sato, Y. Handa, K. Saito, M. Kawaguchi, S. Tajima and M.
Nomura. 2014. Transcriptomic profiles of nodule senescence in Lotus Japonicus and
Mesorhizobium Loti symbiosis. Journal of Plant Biotechnology 31: 345-349.
3. Chungopasta, S., P. Thapanapongworakul, H. Matasuura, T. Van Dao, T. Asahi, K. Tada,
S. Tajima and M. Nomura. 2014. Glutamine synthetase I-deficiency in Mesorhizobium Loti
differentially affects nodule development and activity in Lotus Japonicus. Journal of Plant
Physiol. 171: 104-108.
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3. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลัก สูตรที่ปรั บปรุงใหม่
แบบ 1.1 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy in Soil Science and Natural
Resource Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อย่อ ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Soil Science and
Natural Resource Management)
ชื่อย่อ Ph.D. (Soil Science and
Natural Resource Management)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy in Environmental Soil Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Envieonmental Soil
Science)
ชื่อย่อ Ph.D. (Envieonmental Soil
Science)

เหตุผลในการปรับปรุง
1. คณาจารย์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งกระบวน
วิชาที่รับผิดชอบ ได้ย้ายไปอยู่ภายใต้
ภาควิชาใหม่ คือ ภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร
3. มีการปรับปรุงเนือ้ หาวิชาให้มีความ
เชื่อมโยงกับแนวทางที่มีการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างยัง่ ยืน และการใช้
เทคโนโลยีที่ลดผลกระทบด้านลบต่อ
คุณภาพดินและส่งแวดล้อม
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
ก. วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
ก.ปฐ.899 (361899) วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
เหมือนเดิม
ก. ปริญญานิพนธ์
ก.ปฐ.899 (361899) ดุษฎีนิพนธ์

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย
ข. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย
1. นักศึ กษาต้องนาเสนอผลงานวิท ยานิ พนธ์ ในการสั มมนาของ
1. นักศึก ษาต้อ งจัดสั มมนาและนาเสนอผลงานดุษฎี นิพนธ์ ในการ
สาขาวิ ช าปฐี ศ าสตร์แ ละการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ เป็ น สัม มนาของสาขาวิช าปฐพี ศ าสตร์ สิ่ง แวดล้ อม เป็ น ภาษาอัง กฤษ
ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ ง จานวนไม่น้ อยกว่า 3 ภาค จานวนอย่างน้อย 1 ครั้ง
การศึกษา โดยทีน่ ักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา

2. นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการทีม่ ี
รายงานการประชุม (proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความ
ฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจานวนอย่างน้อย 2
เรื่อง ทั้งนีต้ ้องเป็นการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

2. นัก ศึก ษาต้ องน าเสนอผลงานดุษ ฎีนิพ นธ์หรือส่ วนหนึ่งของผลงาน
ดุษ ฎีนิ พนธ์ใ นที่ ป ระชุม วิช าการระดับ นานาชาติ ที่เ ป็น ที่ย อมรั บใน
สาขาวิชานั้น ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) เป็นบทความฉบับ
เต็ม (full paper) จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ปรับ ชื่ อ กระบวนวิ ช าวิท ยานิ พนธ์ ใ ห้
เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ ของมหาวิท ยาลั ย
เชียงใหม่ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิ ต
ศึกษา พ.ศ. 2559 และปรับปรุงมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ สู่ ก ระบวนวิ ช าให้ มี ผ ลการ
เรี ย นรู้ คร บ ทั้ ง 5 ด้ า น ตา มก รอ บ
มาตรฐา นคุ ณ วุ ฒิ ระ ดั บ อุ ด มศึ ก ษ า
แห่งชาติ (TQF)
เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาและ
ความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อดุษฏี
นิพนธ์ และ ในแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษาต้องทารายงานความก้าวหน้า
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รวมทั้ง
นักศึกษาต้องมีเวลารวบรวมผลงานวิจยั
เพื่อเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และการเขียนบทความวิจยั
ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2559
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่
ผลงานปริญญานิพนธ์ และฉบับที่
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้ องได้รั บการตีพิมพ์
หรือตอบรับให้ตี พิ มพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่ นกรอง (peer review) ก่ อนการตีพิ มพ์ และเป็ นที่ยอมรั บในสาขาวิ ชา
ปฐพีศาสตร์ และการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ จานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง
โดยมีนั กศึ กษาเป็นชื่อแรกอย่างน้ อย 1 เรื่ อง ทั้ งนี้ ต้องเป็ นวารสารระดั บ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
3. นัก ศึก ษาต้ อ งตี พิ มพ์ ผ ลงานดุ ษฎี นิ พ นธ์ หรื อ ส่ว นหนึ่ งของผลงานดุ ษ ฎี
นิพนธ์ หรือ อย่ างน้ อยได้รั บการตอบรับ ให้ตี พิม พ์เผยแพร่ ในวารสารทาง
วิชาการระดั บนานาชาติ จานวนอย่างน้ อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อ ง ต้อ งอยู่ใ น
ฐานข้อ มูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรื อ Web of Science โดยผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็ นชื่อแรก (first author) ในผลงาน
เผยแพร่หลักอย่างน้อย 1 เรื่อง

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ
นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ
วิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ และ บัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาปกติ
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
เหมือนเดิม
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจกาหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาพืน้ ฐาน
บางวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม

เหตุผลในการปรับปรุง
ให้ เป็ น ไป ตามป ระกาศบั ณ ฑิ ต
วิท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม่
ฉบับ ที่ 37/2559 เรื่ อง เกณฑ์ และ
แนวป ฏิ บั ติ ก ารเผยแพร่ ผ ลงา น
ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์ แ ละ ฉบั บ ที่
45/2560 เรื่ อ ง เก ณ ฑ์ แ ละแนว
ปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพนธ์ (ฉบับที่ 2)
ให้ เป็ น ไ ป ตา ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิ ท ย าลั ย เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ.
2559

56

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1) นั ก ศึก ษาจะต้ องสอบวัด คุ ณ สมบั ติ ภ ายหลั ง การสอบผ่ า น 1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อประเมินความพร้อมและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถก่อ น ความสามารถก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อกี 1 ครั้ง โดยต้องยื่น
คาร้องขอสอบใหม่ ภายในหนึ่งภาคการศึกษาปกติถัดไป
3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอน
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้

เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อให้นักศึกษา สอบผ่านวัด
คุณสมบัติได้เร็วขึน้ มีเวลาเตรียม
สอบภาษาอังกฤษ และสามารถส่ง
หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ได้เร็วขึน้

เหมือนเดิม

จ. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษาเป็นผู้กาหนดให้
ไม่ระบุ
หลังจากที่นักศึกษาได้ทาการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ การเขียน
วิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
รวมหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 48 หน่วยกิต

มีระบุไว้ในหัวข้อ เกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแล้ว
รวมหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 48 หน่วยกิต
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3.2 แบบ 1.2 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556)
ก. วิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
361897 วิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย
1.นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาของสาขาวิชาปฐพีศาตร์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จานวนไม่น้อยกว่า
3 ภาคการศึกษา โดยที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการทีม่ ีรายงานการประชุม
(proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (peer review) โดยผลงานที่
เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจานวนอย่าง
น้อย 3 เรื่อง ทั้งนีต้ ้องเป็นการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบั การตีพิมพ์หรือตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อน
การ ตี พิ มพ์ และ เป็ นที่ ย อ มรั บ ในสา ขาวิ ชา ป ฐพี ศา สตร์ และ กา ร จั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติ จานวนอย่างน้อย 3 เรื่ อง โดยมีนักศึ กษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1
เรื่อง ทั้งนีต้ ้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ยกเลิก แบบ 1.2

เหตุผลในการปรับปรุง
เนื่องจากแบบ 1.2 เป็นการรับนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ซึ่ งยั งไม่ มี พื้ น
ฐานความรู้ และการท างานวิจัย เชิงลึ ก
ท า งป ฐพี ศ าส ตร์ จึ งไม่ มี ค วา ม รู้
ความสามารถเพีย งพอ ในการทาวิจั ย
ระ ดั บ ดุ ษ ฎี นิ พนธ์ นอ กจ ากนี้ ไม่ มี
ผู้สมัค รเข้า เรียน แบบ 1.2 ในหลั กสูต ร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2556
ดังนั้ น หลัก สูต รปรับ ปี พ.ศ. 2561 จึ ง
ไม่ได้บรรจุแบบ 1.2 ในหลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556)
4. นัก ศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิ ตวิท ยาลั ย
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลังการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(2) นักศึกษาที่ส อบไม่ผ่าน มีสิท ธิสอบแก้ตัวได้ อีก 1 ครั้ง โดยต้ องยื่นคาร้องขอ
สอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจาก
การสอบครั้งแรก
(3) นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบไม่ ผ่า นการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ คณะกรรมการบริ ห าร
หลัก สูตรบั ณฑิ ตศึก ษาประจาสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็ น นักศึ กษาระดั บ
ปริญญาโทได้
จ. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination)
คณะกรรมการที่ ปรึก ษาประจาตั วนัก ศึก ษาเป็นผู้ กาหนดให้ห ลังจากที่
นักศึก ษาได้ ทาการวิจัย เพื่อวิ ทยานิ พนธ์ แล้วเสร็จ การเขี ยนวิท ยานิพ นธ์ใ ห้เขีย น
เป็นภาษาอังกฤษ
รวมหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 72 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

เหตุผลในการปรับปรุง
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3.3 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556)
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
361891 ก.ปฐ.891 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
361892 ก.ปฐ.892 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
361893 ก.ปฐ.893 สัมมนา 3
1 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากกระบวนวิชาทางปฐพีศาสต์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้
สอดคล้ องกั บหั วข้ อการท าวิจั ยเพื่ อวิ ทยานิพ นธ์ และความเห็น ชอบของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
กระบวนวิชาสาขาปฐพีศาสตร์ :
361712 ก.ปฐ. 712 ทรัพยากรดินและภูมิอากาศของ
3 หน่วยกิต
ระบบเกษตร
361723 ก.ปฐ. 723 สมดุลย์เคมีในดิน
3 หน่วยกิต
361724 ก.ปฐ. 724 เคมีฟิสิกัลของคอลลอยด์ดิน
3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ยกเลิก แบบ 2.1

เหตุผลในการปรับปรุง
เนื่องจากนักศึกษาได้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทมาแล้ว มี พนื้ ฐานความรู้ จาก
การลงกระบวนวิ ช าการเรีย นทางด้ า น
เกษตรศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละมี
ทักษะการท าวิจัย เพียงพอสาหรับการท า
วิจัยเพื่อดุ ษฎีนิพ นธ์ จึงมุ่ง เน้นให้นัก ศึกษา
ใช้เวลาสาหรับการทางานวิจัย สร้างความ
ช านาญ และทั ก ษ ะการท าวิ จั ยเชิ ง ลึ ก
เพื่ อให้เ กิด การสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่แ ละ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
361725 ก.ปฐ. 725 ดินในสภาพน้าขัง
361732 ก.ปฐ. 732 อินทรียวัตถุในดิน
361733 ก.ปฐ 733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
361734 ก.ปฐ. 734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทาง
ชีวภาพ
361743 ก.ปฐ. 743 การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
361744 ก.ปฐ. 744 การสารวจและการจัดการทรัพยากรทีด่ นิ
361745 ก.ปฐ. 745 ดินในเขตร้อน
361754 ก.ปฐ. 754 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ขั้นสูง
361762 ก.ปฐ. 762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
โดยน้า
361769 ก.ปฐ.769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1
361772 ก.ปฐ. 772 ฟิสิกส์ของน้าในดิน
361773 ก.ปฐ. 773 ความสัมพันธ์ของน้าในดินและพืช
361779 ก.ปฐ. 779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 2
361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 3

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ 2 :
362711 ก.อร. 711 การใช้ที่ดินระบบวนเกษตร
362712 ก.อร. 712 ดินป่าไม้
362721 ก.อร.721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
362722 ก.อร.722 การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารใน
ระบบนิเวศป่าไม้
362731 ก.อร.731 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
362751 ก.อร. 751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร
362752 ก.ปฐ. 752 การสารวจข้อมูลจากระยะไกลขัน้ สูงเพื่อการ
จัดการทรัพยากรที่ดิน
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าไม่เลือกข้อ 1.2.2 ให้เลือกเรียน
ข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. วิทยานิพนธ์
361898 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ไม่มี
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตอ่ ที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (proceedings) และมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer
review) โดยผลงานที่ เผยแพร่นั้นต้ องเป็น บทความฉบั บเต็ม (full paper) ที่มีชื่ อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรกจานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนีต้ ้องเป็นการนาเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่ว นหนึ่ง ของวิท ยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิ มพ์หรื อ
ตอบรั บให้ตี พิมพ์ใ นวารสารทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกร่ว มกลั่น กรอง
(peer review) ก่อนการตี พิมพ์ และเป็น ที่ยอมรับในสาขาวิชาปฐพีศ าสตร์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชือ่
แรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนีต้ ้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลั ย
ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุ ก
ภาคการศึกษาปกติ
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติภายหลั งการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคาร้องขอ
สอบใหม่ ภายในหนึ่งภาคการศึกษาปกติถดั ไปจากการสอบครั้งแรก
(3) นั กศึ ก ษาที่ ส อบไม่ ผ่า นการสอบวัด คุ ณสมบั ติ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึก ษาประจาสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดั บ
ปริญญาโทได้
ฉ. สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ผ่ า นก ารสอบประม วลค วามรู้ (Comprehensive examination) โด ย
นัก ศึ ก ษายื่ น คาร้ องขอสอบต่ อบั ณ ฑิ ต วิท ยาลัย โดยผ่ านความเห็ น ชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หล ัก
ช. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis examination)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษาเป็นผู้กาหนดให้หลังจากที่
นักศึกษาได้ทาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ แล้วเสร็จ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขีย น
ภาษาอังกฤษ
รวมหน่วยกิตสะสมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
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3.4 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ก. กระบวนวิชาเรียน
ยกเลิก แบบ 2.2
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
3 หน่วตกิต
361891 ก.ปฐ.891 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
361892 ก.ปฐ.892 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
361893 ก.ปฐ.893 สัมมนา 3
1 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้เลือกจากกระบวนวิชาทางปฐพีศาสต์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้
สอดคล้องกับ หัวข้อ การท าวิจัย เพื่อวิ ทยานิ พนธ์แ ละความเห็น ชอบของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
กระบวนวิชาสาขาปฐพีศาสตร์ :
361712 ก.ปฐ. 712 ทรัพยากรดินและภูมิอากาศของ
3 หน่วยกิต
ระบบเกษตร
361723 ก.ปฐ. 723 สมดุลย์เคมีในดิน
3 หน่วยกิต
361724 ก.ปฐ. 724 เคมีฟิสิกัลของคอลลอยด์ดิน
3 หน่วยกิต
361725 ก.ปฐ. 725 ดินในสภาพน้าขัง
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
เนื่องจากการทาวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์
ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็นการวิจัยเพื่อสร้างความชานาญ
และทักษะการทาวิจัยเชิงลึกจึงต้อง
มี พื้ น ฐ า น ก า ร ท า วิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทก่อน
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361732
361733
361734
361743
361744

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
ก.ปฐ. 732 อินทรียวัตถุในดิน
ก.ปฐ 733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
ก.ปฐ.734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทาง
ชีวภาพ
ก.ปฐ. 743 การกาเนิดดินและระบบการจาแนกดิน
ก.ปฐ. 744 การสารวจและการจัดการทรัพยากร
ที่ดิน

361745 ก.ปฐ. 745 ดินในเขตร้อน
361754 ก.ปฐ. 754 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
361762 ก.ปฐ. 762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
โดยน้า
361769 ก.ปฐ. 769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1
361772 ก.ปฐ. 772 ฟิสิกส์ของน้าในดิน
361773 ก.ปฐ. 773 ความสัมพันธ์ของน้าในดินและพืช
361779 ก.ปฐ. 779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
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361789 ก.ปฐ.789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3
กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ :
362711 ก.อร. 711 การใช้ที่ดินระบบวนเกษตร
362712 ก.อร. 712 ดินป่าไม้
362721 ก.อร.721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
362722 ก.อร.722 การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารใน
ระบบนิเวศป่าไม้
362731 ก.อร.731 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
362751 ก.อร. 751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
จัดการทรัพยากรเกษตร
362752 ก.ปฐ. 752 การสารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อ
การจัดการทรัพยากรที่ดิน
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3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าไม่เลือกข้อ 1.2.2 ให้เลือกเรียนข้อ 1.1.2 กระบวนวิชา
เลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไม่มี
ข. วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
361899 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
ค. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย
1. นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการที่มี
รายงานการประชุ ม (proceedings) และมีค ณะกรรมการภายนอกร่ ว ม
กลั่นกรอง (peer review) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้ นต้องเป็นบทความฉบั บ
เต็ม (full paper) ที่มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจานวนอย่างน้อย 3 เรื่อง ทั้งนี้
ต้องเป็นการนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ในการประชุมทางวิ ชาการระดั บ
นานาชาติอย่างน้อย1 เรื่อง
ง. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

เหตุผลในการปรับปรุง

68
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556)
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่ว นหนึ่ง ของวิท ยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิม พ์
หรือตอบรับ ให้ตี พิมพ์ใ นวารสารทางวิ ชาการที่มีก รรมการภายนอกร่ว ม
กลั่นกรอง (peer review) ก่ อนการตีพิม พ์ และเป็นที่ ยอมรั บในสาขาวิช า
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จานวนอย่างน้อย 3 เรื่อง
โดยมี นักศึก ษาเป็ นชื่อ แรกอย่างน้ อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ ต้องเป็นวารสารระดั บ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึก ษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิ ต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(1) นั กศึ กษ าจ ะ ต้ อ งสอ บ วั ดคุ ณ สมบั ติ ภาย หลั งกา ร สอ บ ผ่ า น
ภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมิ นความพร้ อมและความสามารถก่อ นการ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อกี 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคา
ร้องขอสอบใหม่ ภายในหนึ่งภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากวันสอบครัง้
แรก
(3) นักศึกษาที่ สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโทได้
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ฉ. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษา
ยื่นคาร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ช. การสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis examination)
คณะกรรมการที่ป รึกษาประจาตั วนั กศึก ษาเป็น ผู้ก าหนดให้หลังจากที่
นักศึกษาได้ทาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
รวมหน่วยกิตสะสมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกาหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่
แบบ 1.1
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบวัด คุณสมบัติ
เสนอโครงร่างวิทยานิพ นธ์
นาเสนอและเข้าร่ว มกิจกรรมสัม มนา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2

361899 ก.ปฐ.899

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
-

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบวัด คุณสมบัติ

0
หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

นาเสนอและเข้าร่ว มกิจกรรมสัม มนา

12

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
-

-

0
หน่วยกิต
0

71
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

361899 ก.ปฐ.899

หน่วยกิต

12

วิทยานิพนธ์

นาเสนอและเข้าร่ว มกิจกรรมสัม มนา

ภาคการศึกษาที่ 1
361899 ก.ปฐ.899

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์

12

นาเสนอและเข้าร่ว มกิจกรรมสัม มนา
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้

12

รวม

หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์

12

รวม

12

-

12

รวม

361899 ก.ปฐ.899

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
361899 ก.ปฐ.899

หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์

นาเสนอและเข้าร่ว มกิจกรรมสัม มนา
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

361899 ก.ปฐ.899

นาเสนอและเข้าร่ว มกิจกรรมสัม มนา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2

นาเสนอและเข้าร่ว มกิจกรรมสัม มนา
สอบวิทยานิพ นธ์
รวม

12

ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

12
12
หน่วยกิต
-

ภาคการศึกษาที่ 1
361899 ก.ปฐ.899

ภาคการศึกษาที่ 2
361899 ก.ปฐ.899

0

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์

12

รวม

12
หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์

สอบดุษฎี วิทยานิพ นธ์
รวม

12
12
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
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8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ
ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ ๐๑๒/๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
------------------------------------------------ตามข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ว่ า ด้ว ยการศึก ษาระดับบัณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้ อ
๑๔ และข้ อ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ ๑๕ และ ข้ อ ๑๖ ก าหนดให้ ก ารเปลี่ ยนแผนการศึ ก ษา การย้าย
สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่ว ยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบั ณฑิตวิทยาลั ย นัน้
เพื่อ ให้ ก ารปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการเปลี่ยนแผนการศึก ษา การย้ ายสาขาวิ ชา การรับโอนนั ก ศึก ษา
และการเที ยบโอนหน่ วยกิต ของนั กศึ กษาบั ณฑิ ตศึ กษา มีแ นวปฏิ บัติ และขั้น ตอนเป็น ไปในแนวเดียวกั น
และโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจาบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๒๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัตดิ ังนี้
๑. ให้ยกเลิก ประกาศบัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ฉบั บที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๑ เรื่อ ง
แนวปฏิบัติ การเปลี่ ยนแผนการศึ กษา การย้ ายสาขาวิช า การรับโอนนัก ศึก ษาและ
การเที ยบ
โอนหน่ว ยกิต ของนักศึ กษาบัณ ฑิต ศึกษา ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ประกาศนี้
แทน
๒. การเปลี่ยนแผนการศึกษา
การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึก ษาใน
หลั ก สู ต รระดั บเดี ยวกั น ของสาขาวิ ช าเดิ ม ระหว่ างแผน ก ทุ ก แบบ และแผน ข ในหลั ก สู ต รระดั บ
ปริ ญ ญาโท หรื อ ระหว่ างแบบ ๑ และ แบบ ๒ ในหลั ก สูต รระดั บปริ ญ ญาเอก ทั้ง นี้ การเปลี่ ยน
แผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูต ร โดยที่
๒.๑ นั ก ศึ ก ษาผู้ ที่ประสงค์ จะขอเปลี่ ยนแผนการศึ ก ษา ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ขอ ง
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ตอ้ งการเปลี่ ยนใหม่ต ามที่ระบุ ในข้อบัง คับ
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มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ว่าด้ วยการศึ กษาระดั บบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖
คุณสมบัติ ของผู้เข้ าศึก ษา รวมทั้งมี คุณ สมบั ตอิ ื่น ๆ ตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตรของแผน และ/หรือ แบบ
การศึกษาที่ต้องการเปลี่ ยนใหม่นั้ น
๒.๒ ขั้น ตอนการด าเนิ น การ ให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น ค าร้ อ งขอเปลี่ยนแผนการศึ ก ษาโดยความ
เห็น ชอบของอาจารย์ที่ปรึก ษาทั่ วไปของนัก ศึก ษาปริญ ญาโทหรือ อาจารย์ ที่ปรึกษาวิ ทยานิพ นธ์หลัก ของ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ผ่ า นคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจาสาขาวิ ช า และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเพื่อพิจารณา และนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
๒.๓ กระบวนวิ ชาที่ นัก ศึ กษาลงทะเบี ยนไว้ แ ล้ว ให้ โอนมาได้ เท่ าที่ นั กศึ ก ษาต้ องการ และ
นามาคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ ย
๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติ หรือ หลักสูต รภาคพิ เศษ เป็นหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูต รปกติ หรือ หลักสูต รภาคพิ เศษ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูต รบั ณฑิตศึกษาประจาสาขาวิช า ซึ่งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบั ณฑิตวิทยาลั ยอนุมัติ แล้ว
การเปลี่ยนแผนการศึกษาลัก ษณะนี้จะกระทาได้ เพี ยงครั้ง เดียวเท่ านัน้
๒.๕ การเปลี่ ยนแผนการศึ ก ษาจะสมบู รณ์ เมื่ อ ได้ รับอนุ มั ติ จากบั ณ ฑิ ต วิทยาลัยและได้ มี
การชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ ยนแผนการศึก ษา
การเปลี่ยนแผนการศึ ก ษา จากหลั ก สู ต รปกติ เป็ นหลั ก สู ตรภาคพิ เศษ หรื อ หลั ก สู ตรภาค
พิเศษเป็นหลักสูตรปกติ จะมีการเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่
๓. การย้ายสาขาวิชา
การย้ายสาขาวิช า หมายถึง การย้ ายสาขาวิ ชาในหลัก สูต รระดับเดียวกั นภายในส่ วนงาน
เดิมหรือระหว่างส่วนงาน ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูต ร โดยที่
๓.๑ นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา จะต้อง
๑) มีคุณสมบัตติ ามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้
๒) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึก ษาที่กาหนดไว้ ในหลัก สูตร
สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า ๒.๗๕
๓) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึก ษาที่กาหนดไว้ ในหลัก สูตร
สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และได้ค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
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สาหรับการย้ายสาขาวิชาของนัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาหลักสู ตรที่มีเ ฉพาะ
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุ ลยพิ นจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาใหม่
๓.๒ ขั้นตอนดาเนิ นการ
ให้นักศึกษายื่น คาร้องขอย้ ายสาขาวิชาโดยความเห็น ชอบของ
อาจารย์ที่ปรึก ษาทั่วไปของนักศึก ษาปริญญาโทหรืออาจารย์ ที่ปรึก ษาวิ ทยานิพนธ์ หลักของนัก ศึกษา
ปริญญาเอกผ่ านประธานคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรบัณฑิตศึก ษาประจาสาขาวิชาเดิมและประธาน
คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเดิ ม
แล้วเสนอต่อ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาใหม่แ ละคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน
ใหม่เพื่อพิจารณา และนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุ มัติ
๓.๓ การย้ายสาขาวิชาจะสมบู รณ์เมื่อได้ รับอนุมัติ จากบัณฑิตวิทยาลั ยและได้ มีการชาระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ ยนรหัส ประจาตัวนักศึก ษาให้ ใหม่
๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอื่น ๆ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิ จารณาอนุมัติ เป็น ราย ไป
๓.๕ การโอนกระบวนวิชาและการเที ยบโอนหน่วยกิต มีเงื่อนไขดังนี้
๑) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบี ยนเรียนในหลักสูต รสาขาวิชาเดิ ม ซึ่งเป็นกระบวน
วิช าเดียวกับกระบวนวิ ชาที่ก าหนดไว้ ในหลัก สู ต รสาขาวิช าใหม่ ใ ห้โอนหน่ วยกิ ต
กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็น หน่วยกิตสะสมใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ ได้ตามความประสงค์ของนั กศึกษา ทั้งนี้
กระบวนวิชาที่ได้รับการพิ จารณาให้ เทียบโอนจะต้องมีผลการศึก ษาได้อักษร
ลาดับขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น S
๒) กระบวนวิช าที่ได้ล งทะเบียนเรี ยนในหลั ก สูต รสาขาวิ ช าเดิ ม ซึ่ งมิ ไ ด้เป็น กระบวน
วิช าเดี ยวกั บกระบวนวิ ช าใดในหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าใหม่ แต่ อ าจมี เนื้ อ หาสาระ
เกี่ยวข้อ งกับบางกระบวนวิ ชาในหลั กสู ตรสาขาวิช าใหม่ ให้พิ จารณาเทียบโอนได้
โดยคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รบัณ ฑิ ตศึ ก ษาประจาสาขาวิ ชาใหม่ จะเป็ น ผู้
พิ จารณากระบวนวิ ชาที่ ส มควรจะเที ยบโอนมาเป็ น หน่ ว ยกิ ต กระบวนวิช าตาม
หลัก สูต รสาขาวิ ชาใหม่ และกระบวนวิชา ที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้อ ง
มีผลการศึกษาได้อักษรลาดั บขั้นไม่ต่ากว่า B หรืออักษรลาดับขั้น S
ทั้งนี้ นักศึ กษาจะต้องทาการช าระเงินค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาตามระเบียบของหลัก สูต ร
สาขาวิช านั้ น ๆ ใหม่ และการย้ า ยสาขาวิ ชาจะเสร็ จสมบู รณ์เมื่อ ได้ ช าระค่ าธรรมเนี ยมการย้ า ย
สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว
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๔. การโอนนักศึกษา
การโอนนั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง การโอนนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการเปลี่ ยนหลั ก สู ต รต่ า งระดั บใน
สาขาวิช าเดี ยวกัน หรือ สาขาวิชาที่สั มพั นธ์กั นในมหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ และ/หรือการรับโอนนัก ศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิช าเดี ยวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพั นธ์กัน จากสถาบั นอุดมศึก ษาอื่น
๔.๑ การโอนนั ก ศึ กษาจากระดั บปริ ญ ญาโทเป็ น ระดั บ ปริญ ญาเอกในสาขาวิ ช า
เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
๑) คุณสมบัตขิ องนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรปริญ ญาโทและ
เรียนกระบวนวิชาต่างๆตามที่สาขาวิชากาหนดได้ผลดีเป็นพิ เศษ โดยมี
หน่วยกิตสะสมอย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ ย
๓.๗๕ ขึน้ ไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิม พ์ในวารสารวิชาการระดั บ
นานาชาติ
๒) ขั้นตอนการดาเนินการ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอโอน โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึก ษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ที่จะให้โอนและรับโอน และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่ จะให้ โอนและรั บโอนเพื่อ
พิจารณาและนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
๓) การโอนนักศึกษาจากระดั บปริญญาโทเป็นระดั บปริญญาเอกจะสมบู รณ์เมื่อ
ได้รับอนุมัตจิ ากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน
รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัส ประจาตัวนักศึก ษาให้ ใหม่ แล้ว
๔) การโอนกระบวนวิ ช า และการโอนหน่ ว ยกิ ต นัก ศึ ก ษาสามารถโอนหน่ ว ยกิ ต
กระบวนวิ ชาที่ได้ล งทะเบี ยนเรี ยนมาในหลั กสู ต รปริญ ญาโทไปเป็ นหน่ วยกิ ต
สะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒ การโอนนั ก ศึ กษาจากระดั บปริ ญ ญาเอกเป็น ระดั บ ปริญ ญาโท ในสาขาวิ ช า
เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็น นักศึก ษาปริญญาโทได้
หาก
๑) นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว แต่สอบไม่ผ่านการสอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
๒) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัตหิ รือสอบไม่ผ่ านการสอบ
ประมวลความรู้ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ หรือ
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๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ต ามระยะเวลาที่กาหนด หรือ
๔) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓) ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป
การโอนนักศึกษากรณีนี้ หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ รับจากผู้สาเร็ จ
การศึ ก ษาขั้ นปริญ ญาตรี อาจได้ รับการพิ จารณาให้ โอนเพื่ อ สาเร็ จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาโทได้ แต่ถ้ าเป็ นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้ นปริญญาโท นั กศึ กษา
อาจแสดงความจานงขอโอนเพื่อ ส าเร็จการศึ ก ษาระดั บปริญ ญาโทในหลัก สูต รที่ศึ ก ษาอยู่ อี กปริ ญ ญา
หนึ่ง ได้ ทั้ง นี้ การสาเร็ จการศึ กษาต้อ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กาหนดในหลัก สูต ร โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ต รบั ณ ฑิต ศึ กษาประจาสาขาวิ ช าและคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึก ษาประจา
ส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลั ยอนุมัตกิ ารโอนดังกล่ าว
๔.๓ การโอนนักศึกษา
๔.๓.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิ จารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัต รชั้นสู ง ในสาขาวิชาที่สัม พันธ์ กันได้ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารหลั กสูต ร
บัณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิช าเดิม และคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรบัณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิช าใหม่
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานเพื่อ เสนอให้ บัณฑิตวิทยาลั ยอนุมั ตกิ ารโอนดังกล่ าว
๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับประกาศนียบัต รบัณฑิตชั้ นสูงอาจได้ รับการพิจารณาให้
โอนเป็น นัก ศึก ษาระดั บปริญ ญาโท โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรบัณ ฑิ ตศึ กษา
ประจาสาขาวิ ช าเดิ ม และคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจาสาขาวิ ช าใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตกิ ารโอนดังกล่าว
๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก
นักศึกษาระดับประกาศนียบัต รบัณฑิตชั้ นสูงอาจได้ รับการพิจารณาให้
โอนเป็นนั กศึก ษาระดับปริญ ญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลั กสูต รบัณ ฑิตศึ กษา
ประจาสาขาวิ ช าเดิ ม และคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจาสาขาวิ ช าใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตกิ ารโอนดังกล่ าว
ทั้งนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒, และ ๔.๓.๓ จะโอนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ร้อยละ ๔๐
ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
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๔.๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
1) คุณ สมบัติ ข องผู้ ที่จะขอโอน ต้ อ งมี ส ถานภาพเป็ นนั ก ศึ กษาระดับบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิช าเดี ยวกันหรือสาขาวิชา
ที่สัม พัน ธ์กั นของสถาบั นใดสถาบั นหนึ่งที่ สานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึ กษารับรองมาตรฐานการศึ กษา และมี ค่ า ลาดั บขั้ น สะสมเฉลี่ ยไม่ ต่ากว่ า
๓.๐๐
2) การเทียบโอนหน่วยกิต จะเที ยบโอนได้ต ามการพิจารณาของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ
สาขาวิชาที่รับโอนเฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึก ษาและได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่
อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรลาดั บขั้นไม่ต่ากว่ า B หรือเทียบเท่า
หรืออักษรลาดับขั้น S ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูต รบัณฑิตศึก ษา
ประจาสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาประจาส่วนงาน
ที่รับโอนได้พิจารณาเห็น ชอบแล้ว
๓) ในกรณีที่ค่าลาดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนในสถาบันอื่น
แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้
เข้าสู่ระบบลาดับขั้นตามข้อบังคั บของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูต รบั ณฑิตศึก ษาประจาสาขาวิชาที่ รับโอนและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงานที่ รับโอนแล้ว
๔) ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่ างหลักสูต รที่มีเฉพาะวิทยานิพ นธ์ การเทียบโอน
หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา
ประจาส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึก ษาของ
หลักสูตรที่รับโอน
๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้ รับอนุ มัตจิ ากบั ณฑิต
วิทยาลัย และได้มีการชาระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออก
รหัสประจาตัวนักศึกษาให้ใหม่แ ล้ว
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๕. การโอนกระบวนวิช าและการเที ย บโอนหน่ ว ยกิต สาหรั บ นัก ศึ ก ษาใหม่ ที่ สาเร็ จ
การศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว มีเงื่อนไขดังนี้
๕.๑ ในกรณี ที่นั กศึก ษาสาเร็จการศึ กษาหรือเคยศึ กษาในหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึก ษาของ
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ เมื่อ กลับเข้ามาเป็นนั กศึ กษาใหม่ สามารถเที ยบโอนกระบวนวิช าเรียนและหน่ว ย
กิต ที่ได้ ศึ กษาแล้ว มาใช้ ใหม่ ได้ ทั้ง นี้ จะต้อ งศึ กษามาแล้ว ไม่ เกิ น ๕ ปี นับจากวัน ที่ล งทะเบี ยนกระบวน
วิชา ซึ่ งคณะกรรมการบริหารหลัก สูต รบัณ ฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิ ชาและคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ กษา
ประจาส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
๕.๒ ในกรณี ที่นั กศึก ษาสาเร็จการศึ กษาหรือเคยศึ กษาในหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึก ษาของ
สถาบันอุดม ศึก ษาอื่น นั กศึ ก ษาจะเที ยบโอนกระบวนวิช าและหน่ว ยกิ ต ได้ ตามการพิ จารณาของส่ ว น
งานที่ รับโอน แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น ครึ่ งหนึ่ ง ของจานวนหน่ ว ยกิ ต กระบวนวิ ช าในโครงสร้ า งหลั ก สู ต รขอ ง
สาขาวิชาที่ ได้รับการคัดเลื อกเข้ า และได้ ศกึ ษามาแล้วไม่ เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบี ยนกระบวนวิช า
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรบั ณฑิ ตศึ กษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษาประจา
ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
๕.๓ ในกรณี นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแบบก้ า วหน้ า
(Honor Program) และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึก ษา เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิ ตศึก ษา หากนัก ศึกษาประสงค์ จะขอโอนกระบวนวิ ชาดัง กล่าวมาใช้ ในหลักสูต รระดั บบัณ ฑิต ศึกษา
ให้สามารถดาเนินการเที ยบโอนกระบวนวิชาและหน่ว ยกิตที่ ได้ศึก ษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้
ทั้ ง นี้ จะต้ อ ง
ศึก ษามาแล้ ว ไม่ เกิ น ๕ ปี นั บจากวั นที่ ล งทะเบี ยนกระบวนวิ ชา ซึ่ ง คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาประจาส่วนงานได้พิ จารณาเห็นชอบแล้ว
๖. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๖.๑ นัก ศึก ษาบั ณ ฑิต ศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ที่ได้ ลงทะเบียนกระบวนวิ ชาเรียน
ในสถาบั น อุ ด มศึก ษาอื่ น ขณะที่ ยังมี ส ถานภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ อาจขอโอน
หน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ได้ หากกระบวนวิชาที่นักศึกษา
ได้ล งทะเบี ยนเรี ยนในสถาบัน อื่น เป็ นกระบวนวิ ชาที่สั มพั นธ์ หรื อใกล้เคียงกั บกระบวนวิ ชาที่ กาหนดไว้ใน
แผนการศึ ก ษาของหลั กสู ต รมหาวิ ทยาลั ยเชียงใหม่ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตรบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
ประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาประจาคณะและบั ณฑิตวิทยาลั ยได้พิ จารณาเห็นชอบ
๖.๒ ค่าลาดับขั้นของกระบวนวิช าที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในสถาบันอื่น ซึ่งจะนามา
คานวณค่ าล าดับขั้น สะสมเฉลี่ย จะต้ องได้ รับการพิ จารณาปรั บให้ เข้ าสู่ ระบบค่าลาดั บขั้ นตามข้อ บัง คั บ
ของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษาประจา
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาประจาส่วนงานแล้ว
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๗. การนั บ ระย ะเวลาก ารศึ ก ษาในทุ ก กรณี ใ ห้ เ ริ่ ม นั บ จากวั น เข้ า ชั้ น เรี ย นของภา ค
การศึ กษาที่ขึ้น ทะเบียนเป็นนั กศึก ษาครั้งแรก กรณี การรับโอนนัก ศึกษาจากสถาบั นอุด มศึก ษาอื่ น
ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึก ษาครั้งแรกในสถาบันเดิ ม
๘. การปรั บรหัสประจ าตั วนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยเชีย งใหม่ใ นทุ กกรณี ให้ใช้ รหั ส ๒
ตัวแรกตามปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบี ยนตามข้อ ๗
ทั้งนี้ ตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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