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     แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หนว่ยกิต 
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 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

 ชื่อสถาบัน  … … … … … … … … … … … … … .   ประเทศ … … … … … … … … … … … 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแตล่ะสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ … … … … … … … … … …     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

 สภาวิช าการให้คว ามเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2561 เม่ือ วัน ท่ี  10 

เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 24 เดอืน กรกฎาคม

พ.ศ. 2561 
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8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ ในปีการศกึษา 2562 

9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวชิา)  

 นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร 

 ครูและอาจารย์ 

 นักส่งเสริมการเกษตร 

 พนักงานหนว่ยงานเอกชน 

 นักวิจัยด้านการจัดการดินเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ด าเนนิกิจกรรมส่วนตัวทางด้านการเกษตร 
 

10. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผศ.ดร.อรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง - Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie 

University, Japan, 2003 

- M.Sc. (Soil Science), Wageningen Agricultural  

University, 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 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

X-XXXX-XXXX-XXX-X 

3.  อ.ดร.นวิัต ิอนงค์รักษ์ - ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2546 

- วท.ม. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

  2532 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

  2527 

X-XXXX-XXXX-XXX-X 
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11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ในสถานท่ีต้ัง  

 นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 
 

 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ในปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึน้ ส าหรับ

ในภูมิภาคเอชียการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ตั้งแตปี่พ.ศ. 

2558 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ท่ีประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ประกอบกับ

มีกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสากล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 ได้

นอ้มน าเอา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ตอ่เนื่องจาก ฉบับท่ี 

9-11  ซึ่งได้มุ่งปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจสีเขียว ท่ีมุ่งเนน้การด าเนินเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ส าหรับบริบทของภาคเกษตร การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการผลิต

ด้านการเกษตรท่ีย่ังยืนควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น องค์ความรู้ด้านปฐพีศาสตร์ ซึ่งรวมถึง

เทคโนโลยีการปรับปรุงดินท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย

ชีวภาพ การอนุรักษ์ดินและน้ า การจัดการท่ีดินอย่างย่ังยืน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบ าบัด

มลพิษทางดิน และ การจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นย าด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(geographic information system: GIS) เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีส าคัญย่ิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสี

เขียว และ การสนับสนุนแนวทางการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรย่ังยืน เพ่ือน าไปสู่ การฟ้ืนฟู

ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม การลดต้นทุนการผลิตพืช เพ่ิมคุณภาพผลผลิตเกษตร เพ่ิมโอกาสใน

การแข่งขันสนิค้าเกษตร และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของชาติ 
 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ภาคเกษตรกรรมเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยมายาวนาน 

และยังส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกด้ วย การเปลี่ ยนแปลงวิธีการจัดการในระบบ

การเกษตรจึงส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของชุมชน ระดับท้อ งถิ่นและ

ระดับประเทศ เนื่องจากประชากรมากกว่าคร่ึงของประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการเกษตร   ในช่วง

กว่า 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากรูปแบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาเป็น

การเกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเน้น การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีท่ีตอ้งพ่ึงปัจจัยภายนอกเป็นหลัก 

ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัง้แต่ฉบับท่ี 1 ถึง 9 ซึ่งมีเป้าหมายในการ

พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการตลาดและการส่ งออก  ส่ งผลให้การส่ งออกสินค้าเกษตรเฟ่ือ งฟูและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามผลกระทบของเกษตรกรรมแผนใหม่อีกด้าน
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หนึ่งท าให้ ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังวัฒนธรรมของการเอือ้อาทรและการแบ่งปันใน

สังคม เลือนหายไป การใช้สารเคมีเกษตรในช่ว งหลายทศวรรษท่ีผ่านมายังก่อให้เกิ ดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมทางดิน น้ า และ ทางอากาศโดยเฉพาะ ปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทาง

การเกษตร คุณภาพของดินเสื่อมโทรม ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเกษตรลดลง และมี

การปนเป้ือนสารเคมีในผลผลิตเกษตรสูง ผลพวงจากระบบเกษตรแผนใหม่จึงก่อ ให้เกิดปัญหา

สุขภาพกับเกษตรกรและผู้บริโภค จากผลกระทบดังกล่าวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและอีกหลาย

ประเทศท่ัวโลก ท าให้สังคมตื่นตัวและมีกระแสความห่วงใยในเร่ืองสุขภาพและการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยมากขึน้ พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มตอ้งการผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยมากขึ้นเป็น

ล าดับ  ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-12  จึงได้การมุ่งเนน้การปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐาน

ด้านการเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนมากขึน้ โดยเฉพาะในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  รัฐบาลมี

แนวทางสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วน

ร่วมท่ีเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือมุ่งเป้าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร มีความ

ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบตอ่คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เนน้การพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมตามปริมาณธาตุอาหารท่ี

มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตร พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ

พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค รัฐบาลมุ่งเน้น

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพท้ังด้าน วิชาการ สังคม จริยธรรมและคุณธรรม และสามารถอยู่กั บ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อกูล  นอกจากนี้การเปิดตลาดเสรีอาเซี ยนก่อให้เกิดการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม ดังนั้น การสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ท้ังในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคสั งคม ในทิศทางท่ี เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยท่ี มี

ความส าคัญ ย่ิงในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน ในตลาดเส รี และ  ต่ อ

ความก้าวหนา้และการพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

13.1. การพัฒนาหลักสูตร 

สถาณการณ์ของภาคการเกษตร ปัจจุบันท่ีได้รับผลกระทบจากการเกษตรแผนใหม่ 

โดยเฉพาะการเสื่อมสภาพของดินและการปนเป้ือนของสารเคมีเกษตรในดิน ส่งผลให้รัฐบาลมีการ

ขับเคลื่อนอ ย่างชัดเจนท่ีจะสนับสนุนระบบเกษตรท่ี ย่ั ง ยืน เพ่ือปกป้อง  ฟ้ืน ฟูดิ นและอนุ รัก ษ์
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สิ่งแวดล้อม ประกอบกับความตระหนักในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน และ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ

พัฒนาหลักสูตรด้านปฐพีศาสตร์ จึงมีทิศทางในการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมด้านปฐพีศาสตร์ท่ีได้พัฒนาจากงานวิจัย ด้านตา่งๆ ซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีการจัดการความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงคุณภาพดินท้ังทาง เคมี กายภาพ และชีวภาพ เทคโนโลยีการบ าบัด

มลพิษทางดิน เทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ า และ การจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นย าด้วย

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีสามารถฟ้ืนฟูและรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือ

ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์

ความรู้ท่ีจะน าไปสู่ความย่ังยืนทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างบัณฑิตท่ีมีทักษะด้าน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีทักษะการคิด การสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 

นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรจะค านึงถึงการผลิตบัณทิตท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล มีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยการเพ่ิมเติม 

สอดแทรก ในแต่ละรายวิชาให้มีการสอนบางส่ วนเป็นภาษาอังกฤษ และวิช าด้าน เทคโนโล ยี

สารสนเทศและการบูรณาการความรู้เพ่ือเพ่ิมและตอบสนองศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

13.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐาน มี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับด้านวิทยาศาสตร์เกษตรในระดับชาตแิละนานาชาติ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับ เพ่ือน าไปแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้านการเกษตรได้อ ย่างถูกต้องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของ

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความย่ังยืน

ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายการมุ่งไปสู่

การเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตท่ี มี

มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม  พันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ

เกษตรศาสตร์ สอดคล้องเป็นอย่างย่ิงกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้มีองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านปฐพีศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง ทันสมัย 

ควบคู่ไปกับการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดการปรับปรุงบ ารุงดิน 

การบ าบัดมลพิษทางดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า และ การจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นย าด้วย

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีจะน าไปสู่ความย่ังยืนทางการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   
  

14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น   

   นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนกระบวนวิชาท่ีสัมพันธ์กับปริญญานพินธ์      
 

14.2   ความสัมพันธ์ของกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

    –ไม่มี-      
 

14.3   การบริหารจัดการ   

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจก าหนดให้นักศกึษาเลือกเรียนกระบวนวิชานอก

สาขาวิชาเฉพาะท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและ/หรือเป็นประโยชน์ตอ่การท าปริญญานพินธ์      
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์ความ รู้

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านปฐพีศาสตร์ท่ีครอบคลุมถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย ในการ 

ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟู เพ่ิมพูนคุณภาพดิน (soil quality) และ ผลิตภาพดิน (soil productivity) เพ่ือการ

ผลิตพืชให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

จัดการปัจจัยการผลิตอ ย่างแ ม่น ย าด้ วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภู มิศาสต ร์ (geographic 

information system: GIS) ซึ่งเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีส าคัญย่ิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว และ 

การสนับสนุนแนวทางการผลิตแบบเกษตรย่ังยืน  (sustainable agriculture) ด้วยการจัดการดินแบบ

เกษตรอินทรีย์และการจัดการดินแบบผสมผสาน (integrated soil management) เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ี

ปลอดภัยส าหรับมนุษย์และน าไปสู่การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  

 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ี : 

1. มีความรู้และทักษะด้านปฐพีศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง  มีความใฝ่รู้ทางวิชาการ สามารถวางแผน

และด าเนนิการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ประยุกต์และบูรณาการ วิชาการด้านปฐพีศาสตร์กับศาสตร์ด้าน

อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปปรับใช้และพัฒนาในวิชาชีพของตน อย่าง

มีจริยธรรม บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เข้ากั บ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่  มีทักษะในการน าเสนอ การสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่น มีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในองค์กร  

3. มีความสามารถสร้างองค์คว ามรู้  และน าผลงานวิ จัยค้นคว้ าไปเผยแพร่ โดยใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ทาง

วิชาการด้านปฐพีศาสตร์ท่ีช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ

และตา่งประเทศ  
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1) ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร                

ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มี

มาต ราฐาน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานหลักสู ตรที่  ส กอ. 

ก าหนดมีการปรับปรุงหลักสตูร

ทุก 5 ป ี

2) พัฒนาหลักสูตรให้มีความ

สอดคล้องกับ การปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ระดับประเทศและ

ระดับโลก และสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานวิชาชีพแล ะ

มีอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 

3) ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้

สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน

ป ร ะ ก อบ ก า ร  แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดา้น

ปฐพีศาสตร์ 

 

4) พัฒนาบุคลากรทางด้านการ

เรียน  การสอนแล ะบ ริก าร

วิชาการ 

 

1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

โดยมี อ้า งอิงต ามหลั ก เกณ ฑ์

มาตรฐานของ สกอ. พืน้ฐานจาก

หลักสูตรเดิมและหลัก สูตรใน

ระดับสากล 

 

2) พัฒนาหลัก สูตรให้มีค วาม

ทัน สมั ย โด ยค านึ งถึ งส ถ าณ

การณ์ปัจจุบัน ด้ านเทคโนโล ยี 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยให้หลักสูตรมีความสอดคลอ้ง

กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ด้วย 

 

3) สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียน การสอน ให้ท างานด้านวิจยั 

และ บริการวิชาการแก่องค์กร

ภายนอก พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย

ความร่วมมื อกับสมาคมหรือ

หน่วยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

 

4) พัฒนานักศึกษา ให้มีความ

พร้อมในการท างาน ตามความ

ต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และ สถานประกอบการ  

5) ทบ ท วน ราย ง าน ผล ก า ร

ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) 

แล ะ น าข้อบกพร่องมาท าการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรในปี

ต่อไป 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 รายงานผลประเมินหลักสูตร  

 รายงานการประเมิน ความพึ ง

พ อ ใจ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการ 

 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 

 ต าแหน่งผลงานทางวิชาการ 

 บันทึกความร่วมมือ 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

โทที่ ได้ง านท าห รือก ารประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

โทที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  ผล

การด าเนินงานตามแผน 

 ราย ง าน ผล ก ารด า เนิ น ง าน

หลักสูตร (มคอ. 7) 

 นัก ศึ ก ษาปี สุด ท้ าย /บัณ ฑิตมี

ความพึงพอใจต่อ คุณภาพหลักสูตร

ใน ระดับ 3.51 จากคะแนน เต็ม 5 

 รายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอน

มีการจัดการ เรียนการสอนที่ เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อย 1 หัวข้อ 

ร้อยละ 100 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 

 ระบบทวิภาค  

  ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module)  
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

  มีภาคการศกึษาพิเศษ       

   ไม่มีภาคการศกึษาพิเศษ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค   

 - 

 

2. การด าเนนิการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดอืน.................ถึง.......................) 

   ในเวลาราชการ 

   นอกเวลาราชการ 

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

   ระบบทวภิาค 

       ภาคการศกึษาท่ี 1 ตัง้แตเ่ดอืน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 

       ภาคการศกึษาท่ี 2 ตัง้แตเ่ดอืน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

   ในเวลาราชการ 

   นอกเวลาราชการ  

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

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  (เดอืน.................ถึง.......................) 

   ในเวลาราชการ 

                     นอกเวลาราชการ   

    (ระบุ)...........................................................................................  
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การรับนักศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 

3. มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือชีววิทยามีเกรดเฉลี่ย  3.50 เป็นผู้ มี

สัญชาตไิทยหรือสัญชาตอิื่นท่ีสามารถศกึษาในหลักสูตรนี้ได้  

4. เป็นผู้มีคุณสมบัตติามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับ 

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 

5. คุณสมบัตนิอกเหนอืจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

   หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การรับนักศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 
2. ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญ าต รีหรือ เทียบเท่าจากสถาบันอุ ดมศึกษาทางด้ าน

วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า  
3. เป็นผู้ มี คุณ สมบัติตามข้ อ บังคับมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่  ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
4. คุณสมบัตินอกเหนอืจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ความรู้ดา้นภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึน้ 
  นักศกึษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลอืกได้  

  อื่นๆ ..................................... 
 

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อ าจารย์ทุกคน ท าหน้ าท่ีสอดส่อ งดูแล 

ตักเตอืนให้ค าแนะน าแก่นักศกึษา 

  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย และภาษาตา่งประเทศ 
  อื่นๆ … … … … … … … … … … … …… 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 

ภาคการศกึษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาท่ีคาดว่าจะรับ 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  ภาคปกติ 

 

2 

  

2 

  

2 

  

2 

  

2 

 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกติ 10  10  10  10  10  

จ านวนนักศกึษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  ภาคปกติ 

    

2 

  

2 

  

2 

  

2 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกติ       10  10  10  10 

2.6 งบประมาณตามแผน  

  1. รายงานข้อมูลงบประมาณระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ 

ตัง้งบประมาณ 

 

2. ค่าใช้จ่ายตอ่หัว     แบบ 1    42,200.-  บาท 

   แบบ 2   36,000.-  บาท 

   

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

1256  2256  3256  

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 91,052,153 18,612,092 

วิจัย 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 23,890,600 9,252,307 

บริการวิชาการแก่

สังคม 

3,900,000 14,449,050 3,900,000 14,586,660 3,900,000 14,724,270 

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม 

- 383,775 - 387,430 - 391,304 

สนับสนุนวิชาการ 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 10,159,801 

รวม 145,424,197 52, 646,056 148,612,456 53,147,445 151,774,039 53,943,034 

รวมท้ังสิ้น 198,070,253 201,759,901 205,717,073 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 แบบศกึษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการเพ่ือการวิเคราะห์ 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559    

2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัตกิารเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของ

นักศกึษาบัณฑิตศกึษา   

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต           

         หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หนว่ยกิต 

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
          จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 

ก. ปริญญานพินธ์    36 หน่วยกิต 

361797 วิทยานพินธ์ปริญญาโท    36  หนว่ยกิต 

     ข. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1.  นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์                          

ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1  คร้ัง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3  

ภาคการศกึษา 

2. นักศึกษาต้องตีพิมพ์วิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ

อย่างนอ้ยได้รับการตอบรับให้ตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาต ิ
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ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 จ านวนอย่างน้อย 1 เร่ือง และ นักศึกษาต้อง

น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ตอ่ท่ีประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ท่ีมีรายงานการ

ประชุม  (proceedings) เป็นบทความฉ บับเต็ ม  (full paper) โดยท่ีผลงาน

ปริญญานพินธ์ท่ีเผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (first author) จ านวน

อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

3. ตอ้งรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม

ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

  ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 

            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 

 

3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า      24   หนว่ยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า      21  หนว่ยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      15  หนว่ยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ       2  หนว่ยกิต 

                361791 สัมมนา 1                        1  หนว่ยกิต 

                361792 สัมมนา 2                       1  หนว่ยกิต 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า      13  หนว่ยกิต 

   ให้นักศึกษาเลอืกเรียนกระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

     กระบวนวชิาทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม : 

361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร  3  หนว่ยกิต 

361723 สมดุลเคมีในดนิ  3  หนว่ยกิต 

361725 ดินในสภาพน้ าขังและก๊าซเรือนกระจก  3  หนว่ยกิต 

361732 อินทรียวัตถุในดนิและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  3  หนว่ยกิต 

361733  จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือการเกษตรย่ังยืน   3  หนว่ยกิต 

361735 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  1  หนว่ยกิต 
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361743 ระบบนเิวศ การก าเนิด และจ าแนกดิน  3  หนว่ยกิต 

361744 การส ารวจทรัพยากรท่ีดนิและการจัดการสิ่งแวดล้อม  3  หนว่ยกิต 

361745 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและดินในเขตร้อน  3  หนว่ยกิต 

361751 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจจัดการทรัพยากรเกษตร  3  หนว่ยกิต 

361754 ความอุดมสมบูรณ์ดนิขั้นสูง  3  หนว่ยกิต 

361762 การพังทลายดินและการจัดการท่ีดนิอย่างย่ังยืน  3  หนว่ยกิต 

361769 หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1   1  หนว่ยกิต 

361772 ปฐพีฟิสกิส์สิ่งแวดล้อม  3  หนว่ยกิต 

361773 ความสัมพันธ์ของน้ าในดนิและพืช   3  หนว่ยกิต 

361779 หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 2  หนว่ยกิต 

361789 หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3  3  หนว่ยกิต 

 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่เกิน   6   หนว่ยกิต 

ท้ังนี้ ถ้ากระบวนวิชาเลอืกนอกสาขาวิชาเฉพาะไม่ถึง 6 หนว่ยกิตให้เลอืกเรียน 

กระบวนวิชาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะได้โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี   

  1.2.2  กระบวนวิชาเลอืก ไม่เกิน   6   หนว่ยกิต  

366722 ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีส าหรับการจัดการทรัพยากร     3  หนว่ยกิต 

 นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนกระบวนวิชาตาม 

 ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ถ้าไม่เลอืก 

 ข้อ 1.2.2  ให้เลอืกเรียนข้อ 1.1.2 กระบวนวิชา 

 เลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ 

 2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูงในสาขาวิชา (ถ้ามี) ไม่เกิน   3   หนว่ยกิต 

 นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบ 

 ของอาจารย์ท่ีปรึกษา   ถ้าไม่เลอืกข้อ 2. ให้เลอืกเรียน  

 ข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลอืกในสาขาวิชาเฉพาะ  

 ข.  ปริญญานพินธ์ 12  หนว่ยกิต 

 361799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท                                          12  หนว่ยกิต 
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ค.  กระบวนวิชาท่ีไม่นับหนว่ยกิตสะสม  

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 

 ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 นักศึกษาต้องตพิีมพ์วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารทางวิช าการระดับชาติ  ท่ีอ ยู่ในฐานข้อมูล              

TCI Tier 1 จ านวนอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานพินธ์ตอ่ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ท่ีมีรายงาน

การประชุม (proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยท่ีผลงานปริญญานิพนธ์ท่ีเผยแพร่ 

ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก (first author) จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง 
 

หมายเหตุ :   กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์  

                     สิ่งแวดล้อม (361) 
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3.1.2.1 Type 1 (Plan A Type A1)        

Degree Requirements                       36    credits 

 A.  Thesis                        36    credits  

  361797 Master’s Thesis                       36    credits 

B.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to his/ her 

thesis for 1  time in every semester for at least 3 semesters  

2. A student has to publish at least one TCI Tier 1 paper or at least the paper is 

accepted for publication representing the whole or part of his/her thesis work in 

national journal and 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, and at least 1 main publication of the thesis work must specify the 

student as the first author 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters 

which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

C.  Non-credit Courses 

  1.  Graduate School requirement : a foreign language 

  2.  Program requirement :  none 
 

3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A2) 

 Degree Requirements                           a minimum of 36 credits 

A. Coursework a minimum of  24 credits 

1. Graduate courses a minimum of 21 credits 

1.1 Field of specialization a minimum of  15 credits 

1.1.1 Required courses  2 credits 

 361791 Seminar 1                      1 credit   

 361792 Seminar 2                     1 credit   

1.1.2 Elective courses a minimum of  13 credits 

 The student may choose the following courses or the others which 

advisor approves. 

 

 361712 Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 3 credits 

                  361723 Chemical Equilibrium in Soil 3 credits 
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                  361725 Submerged Soils and Greenhouse Gases 3 credits 

                  361732 Soil Organic Matter and Environmental Quality 3 credits 

                  361733  Beneficial Microbes for Sustainable Agriculture 3 credits 

                  361735 Production Technology for Organic Fertilizer and 

Biofertilizer 

1 credits 

                  361743 Ecosystem, Soil Genesis and Classification 3 credits 

                  361744 Land Resource Survey and Environmental Management 3 credits 

                  361745 Climate Change and Tropical Soils 3 credits 

                  361751 Decision Support Systems for Agricultural Resource 

 Management 

3 credits 

 361754 Advanced Soil Fertility 3 credits 

                  361762 Soil Erosion and Sustainable Land Management 3 credits 

                  361769 Selected Topics in Soil Science 1 1 credits 

                  361772 Environmental Soil Physics 3 credits 

                  361773 Soil Water and Plant Relationships 3 credits 

                  361779 Selected Topics in Environmental Soil Science 2 2 credits 

                  361789 Selected Topics in Environmental Soil Science 3 3 credits 

1.2 Other courses    a maximum of 6 credits 
  1.2.1 Required courses                    none   

  1.2.2 Elective courses    a maximum of 6 credits 

  366722  Spatial Information Systems for Resource Management 

The student may choose the course with consent of his/her adviser. If 

the student does not enroll the subjects in item 1.2.2, he/she has to 

choose the course in item 1.1.2 elective courses.                                       

3 credits  

2. Advanced undergraduate courses in Soil Science, The 

student may choose the course with consent of his/her 

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

2., he/she has to choose the courses in item 1.1.2 

elective courses. 

a maximum of 3 credits 

 

B. Thesis   12 credits 

 361799 M aster ’s Thesi s                             12 credits   
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C. Non-credit courses  
 1. Graduate School requirement:  A foreign language 
 2. Program requirement : None 

   

D. Academic activities  

A student has to publish at least one TCI Tier 1 paper or at least the paper is accepted for 

publication representing the whole or part of his/her thesis work in national journal or 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, and at least 1 main publication of the thesis 

work must specify the student as the first author  
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3.1.3  กระบวนวชิา 

(1)  หมวดวชิาบังคับ                                                                              หน่วยกิต 

361791  สัมมนา 1                    1(1-0-2) 

                  (Seminar 1)   

361792  สัมมนา 2                    1(1-0-2) 

                  (Seminar 2)  

(2)  หมวดวชิาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ                                                              
             

361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร  

(Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems) 

3(3-0-6) 

361723 สมดุลเคมีในดนิ  

              (Chemical Equilibrium in Soil) 

3(3-0-6) 

361725 ดินในสภาพน้ าขังและก๊าซเรือนกระจก  

              (Submerged Soils and Greenhouse Gases) 

3(3-0-6) 

361732 อินทรียวัตถุในดนิและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 (Soil Organic Matter and Environmental Quality) 

3(3-0-6) 

361733  จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือการเกษตรย่ังยืน   

  (Beneficial Microbes for Sustainable Agriculture) 

3(3-0-6) 

361735 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  

(Production Technology for Organic Fertilizer and Biofertilizer) 

1(0-2-1) 

361743 ระบบนเิวศ การก าเนดิ และจ าแนกดิน  

              (Ecosystem, Soil Genesis and Classification) 

3(3-0-6) 

361744 การส ารวจทรัพยากรท่ีดนิและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

              (Land Resource Survey and Environmental Management) 

3(3-0-6) 

361745 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและดินในเขตร้อน  

              (Climate Change and Tropical Soils) 

3(3-0-6) 

361751 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจจัดการทรัพยากรเกษตร  

              (Decision Support Systems for Agricultural Resource Management) 

3(2-3-6) 

361754 ความอุดมสมบูรณ์ดนิขั้นสูง  

              (Advanced Soil Fertility) 

3(3-0-6) 

361762 การพังทลายดินและการจัดการท่ีดนิอย่างย่ังยืน  

 (Soil Erosion and Sustainable Land Management) 

3(3-0-6) 
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361769  หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1  

  (Selected Topics in Soil Science 1) 

1(1-0-2) 

361772  ปฐพีฟิสกิส์สิ่งแวดล้อม  

    (Environmental Soil Physics) 

3(3-0-6) 

361773   ความสัมพันธ์ของน้ าในดนิและพืช   

     (Soil Water and Plant Relationships) 

3(3-0-6) 

361779  หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 

    (Selected Topics in Environmental Soil Science 2)  

2(2-0-4) 

361789  หัวข้อเลอืกสรรทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3  

    (Selected Topics in Environmental Soil Science 3)Topics in  

    Environmental Soil Science 2) 

3(3-0-6) 

 (3) หมวดวชิาเลือกนอกสาขาวชิาเฉพาะ 
ตามโครงสร้างของหลักสูตร ระบุให้นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนกระบวนวิชาตาม

ความสนใจ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 
366722 ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีส าหรับการจัดการทรัพยากร  3(2-3-4)

  
 (4) หมวดปริญญานพินธ์ 
 361797  วิทยานพินธ์ปริญญาโท           36 หนว่ยกิต 
                  (M aster ’s Thesi s) 
 361799  วิทยานพินธ์ปริญญาโท           12 หนว่ยกิต 
                  (M aster ’s Thesi s) 
 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

 รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชากลางทางปฐพีศาสตร์ (ก .ปฐ. หรือ 

361) ตามด้วยเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้ 

  1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง  คณะและภาควิชาท่ีกระบวนวิชานัน้สังกัด 

  2. เลขหลักร้อย  หมายถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา 

  3. เลขหลักสิบ    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา ดังนี้ 

 1  หมายถึง   หมวดวิชาดินและภูมิอากาศ 

 2  หมายถึง   หมวดวิชาเคมีดนิ 

 3  หมายถึง   หมวดวิชาจุลินทรีย์ดนิ 

 4  หมายถึง   หมวดวิชาการส ารวจดิน  

 5  หมายถึง   หมวดวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน   
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 6  หมายถึง   หมวดวิชาฟิสกิส์ของดิน 

 7  หมายถึง   หมวดวิชาดินและการจัดการน้ า 

 8  หมายถึง  หมวดวิชาหัวข้อเลอืกสรร 

 9  หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานพินธ์ 

  4. เลขหลักหนว่ย หมายถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา    

3.1.4.1  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

- 361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนาและน าเสนอ

ผลงาน 

 

 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ -       

 รวม -  รวม 12 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและน าเสนอ

ผลงาน 

 

    สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 12  รวม 12 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
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3.1.4.2  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   
 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

361.. 

 

กระบวนวิชาเลือกใน /นอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

 

9/6 3 6 1… กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชา

เฉพาะ  

9 

361.. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรข้ัีนสูง 

ในสาขาวิชา (ถ้าเลือก) 

0/3    

   361791 สัมมนา 1 1 

 สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ   เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

 รวม 9  รวม 10 
 

 

 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

3 6 1… 

 

กระบวนวิชาเลือกใน/นอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

4 361799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

361792 สัมมนา 2 1  สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 5  รวม 12 
 

                                  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  (ระบุไว้ในภาคผนวก 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวน

ผลงาน 

วิชาการรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง* 

(X-XXXX-XXXX-XXX-X) 

Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), 

Mie University, Japan, 2003 

M.Sc. (Soil Science),Wageningen Agricultural 

University, The Netherland, 1989 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2524 

10 6 10 9 50(15) 

2 อ.ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์* 

(X-XXXX-XXXX-XXX-X)  

Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology), 

Mie University, Japan, 2002  

วท.ม.(ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2529 

12 9 15 10 35(14) 

3 อ.ดร.นิวัติ  อนงค์รักษ์* 

(X-XXXX-XXXX-XXX-X)  

ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2532 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2527 

6 9 6 12 36(6) 

4 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช 

(X-XXXX-XXXX-XXX-X)  

Ph.D. (Agronomy and Soil Science),  University of 

Hawaii at Manoa, United States of   

America, 1991 

M.Sc. (Agronomy and Soils), Aubum 

University, United States of America, 1982 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์),   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2520 

3 6 3 6 94(13) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวน

ผลงาน 

วิชาการรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

5 ผศ.ดร.ชาญชัย  

แสงชโยสวัสดิ์ 

(X-XXXX-XXXX-XXX-X)  

Ph.D. (Agronomy and Soil Science), 

University of Hawaii at Manoa, United 

States of America, 1998 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527 

6 13 6 13 30(4) 

6 อ.ดร.ฟ้าไพลิน  

ไชยวรรณ 

(X-XXXX-XXXX-XXX-X)  

ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 

วท.ม. (สาขาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ

ศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549   

วท.บ. (สาขาปฐพีศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547  มหาวิทยาลัยเชีย 

10 - 15 6 7(4) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  2. อาจารย์ล าดับท่ี 1-6 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด จ านวนผลงาน 

วิชาการรวม                           

(จ านวนเรื่องในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

1 Professor Dr.Shigeyuki 

Tajima 

Ph.D. (Agriculture),  

1977 

Kagawa University, 

Japan  

250(3) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  - 

4.2 ช่วงเวลา  

  - 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  - 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 เป็นโครงงานหรืองานวิจัยท่ีมีหัวข้อเกี่ยวกับวิชาการด้านปฐพีศาสตร์ หรือ เป็นปัญหาด้าน

ปฐพีศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากภาคการเกษตร เป็นโครงงานท่ีทันสมัย มีมาตรฐานถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ  โดยท่ีโครงงานนี้ควรเป็นหัวข้อท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ จริงหากโครงงาน

ส าเร็จ หรือ เป็นผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนางานและเทคโนโลยีด้านปฐพีศาสตร์ 

หรือ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืนทางการเกษตร และ/หรือ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางดิน 

ผลงานดังกล่าวถือว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือเป็นข้อมูลส าหรับการวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องตอ่ไป และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นักศึกษามีความคิดริเร่ิม มีทักษะในการสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย 

และมีความเข้าใจในวิธีการวิจัย ระบบประมวลผลข้อมูล สามารถน าผลงานวิจัยมาเข้าระบบการ

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการแปรผลข้อมูลอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และเป็นสากล และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่โดยการน าเสนอในท่ีประชุมสัมมนาวิชาการหรือ

น าเสนอบทความวิชาการให้แก่ผู้สนใจ นักวิจัย ชุมชนเกษตรได้ท้ังในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 
  

5.3 ช่วงเวลา 

 5.3.1 หลักสูตร  

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีท่ี 1 และภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีท่ี 1 และภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวน 36 หนว่ยกิต 

      แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวน 12 หนว่ยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  

 นักศึกษาควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการท่ีทันสมัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงงานหรืองานวิจัย พร้อมท้ังทบทวนและฝึกฝน ระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนและ

วิเคราะห์งานวิจัย การใช้ระบบประมวลผลข้อมูล และควรฝึกใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัตกิารให้ถูกตอ้ง

เหมาะสม ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ก่อนการเขียนและเสนอโครงร่างงานวิจัย

เพ่ือวิทยานิพน ธ์ปริญญาโทท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความสนใจนั้นต่อคณะกรรมการบริหาร

วิชาการระดับบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา 

  

5.6 กระบวนการประเมินผล   

           คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาจะเป็นผู้ประเมินความ

เหมาะสม ทันสมัยและมีความสมบูรณ์ ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาโทของโค รงร่าง

งานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ

เกษตรศาสตร์ตอ่ไป และ ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต้องตพิีมพ์ หรืออย่างนอ้ยได้รับการตอบรับให้

ตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ  ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 จ านวนอย่างน้อย 1 

เร่ือง หรือ ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานพินธ์ต้องน าเสนอในท่ีประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย 1 

เร่ือง ท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper)  โดยท่ีผลงานปริญญา

นพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (first author) ในผลงานเผยแพร่หลัก จ านวนอย่างนอ้ย 

1 เร่ือง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีทักษะทางด้านงานวิจัย  1. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ปัญหาทางดิน

และการจัดการ ท่ีเกิ ดขึ้นจริงในภาคการเกษตร เพ่ือวาง

แผนการด าเนนิโครงงานวิจัย และฝึกฝนให้รู้จักการใช้เทคนิค

การส ร้างคว ามคิดท่ีหลากหลาย ส ร้างแนวคิดใหม่  เพ่ือหา

แนวทางในการด าเนนิโครงงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

2. ฝึกปฏิ บัติให้นั กศึกษาสามารถอ ธิบาย  วิ เคราะห์และ

ประเมิน ผลจากโครงงานวิจัย เพ่ือพัฒนาแนวความคิดสู่การ

สร้างสรรค์ให้มากขึน้ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ไปกิจกรรมการดูงาน

นทิรรศการท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเฉพาะ

ด้านปฐพีศาสตร์ และมลพิษทางดิน 

2. มีทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1. คณาจารย์ในหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย พยายามมุ่งเน้นการเรียนรู้

เชิงรุกโดยให้นักศกึษามีส่วนร่วมในการก าหนดโจทย์ ค้นคว้า 

วิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

2. การค้นคว้าข้อมูล อภิปราย และการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็ 

นส าคัญ  อาทิการเรี ยน รู้และการค้นคว้าข้อ มูลผ่ านสื่ อ

ออนไลน ์ได้แก่ e-Learning, e-Book และ e-Thesis เป็นตน้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการดินท่ีสง่ผลตอ่สิ่งแวดล้อม  

1. สอดแทรกสถานการณ์/ปัญหา ปัจจุบัน ในเนื้อหาของบาง

วิชาในหลักสูตร เกี่ ยวกั บการจัดการดิน ท่ีมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง คุณภาพของดินและน้ า สภาพ

ภูมิอากาศ ความม่ันคงทางอาหาร และ ระบบนเิวศ  

2. จัดปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม โดย

วิทยากรจากหนว่ยงานทางการเกษตรท้ังราชการและเอกชน

หรือโดยปราชญ์ชาวบ้าน 

3. กระตุ้นให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรดิน ท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่การเกษตรและสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม  โดยเฉพาะจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เพ่ือให้สามารถ

ด าเนนิชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างสงบสุข ราบร่ืน และประพฤตตินโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวม และจากการท่ีดินมีความส าคัญอย่างย่ิงในแง่ของการเป็นทรัพยากรท่ีเป็นแหล่งผลิตหลัก

อาหารท่ีส าคัญของคนท้ัง ประเทศและท้ังโลก ผู้เรียนจ าเป็นต้องตระหนักถึงผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้

เทคโนโลยีทางดิน ท่ีไม่ถูกต้องและ เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 

อาจารย์ท่ีสอนในแต่ละรายวิชาควรพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ท้ัง 5 ข้อ เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม  กับวิทยาการต่างๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารย์

ตอ้งมีคุณสมบัตดิ้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างนอ้ย 4 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

1) มีจิตส านึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา ในการนัดหมาย การเข้าชั้นเรียน การส่ง

งานภายในเวลาท่ีก าหนด 

2) เปิด โอกาสให้นักศึกษาจัดกิ จกรรมกลุ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือฝึกฝน

มารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสามัคคี รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นและแสดงถึงการมี

เมตตา กรุณา และความเสียสละ ตอ่ส่วนรวม 

3) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การสอนแบบอภิปรายจาก

ตัวอย่างกรณีศึกษา  และจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยในแต่ละกิจกรรมมีการ

อบรมสอดแทรกเนื้อหาในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และประเมินจากการตรงเวลาของนักศกึษาใน

การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามก าหนดเวลาท่ีมอบหมาย  

2) ประเมิน จากการมีวินัย ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และ ความกระตอืรือร้น 

ของนักศกึษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่หมู่คณะ และ สังคม  

3) พิจารณาผลงานท่ีมอบหมายให้จากการฝึกปฏิบัติงานกลุ่มในวิชาการท่ีมีการแบ่ง

หนา้ท่ีท างานร่วมกัน เพ่ือฝึกการปฏิบัตตินในสภาวะเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็น

ทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ  และสามารถ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ในเนื้อหาท่ีศึกษาได้อย่างถูกตอ้ง 

2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการ

ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3)  มีความกระตอืรือร้นในการติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อดิน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม  

4)  สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 1) มีการเรียนการสอนท่ีมีหลักการว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด (student centered) 

โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ (learning centered education) 

และการพัฒนาความสามารถท่ีส าคัญและจ าเป็น (real needs) ตอ่การพัฒนาองค์ความรู้ให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต โดยมีกระบวน

วิชาหลากหลายให้เลือกเรียนได้ตามคว ามสนใจและเร่ือ งท่ีเป็นประเด็ นเกี่ยว ข้ องกั บ

วิทยานิพนธ์ โดยคณาจารย์ท่ี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีให้องค์ความรู้และชี้น าให้

สามารถประยุกต์ความ รู้ทางวิชาการไปใช้ ในทางปฎิ บัติ ในสภาพแวดล้อมจริง ด้ว ย

กระบวนการเรียนรู้ท่ีน ามาหลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย 

การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ปัญหา การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การกระตุ้น

จากภายในของผู้เรียน การค้นคว้าจากสภาพความเป็นจริงและข้อมูลในสารสนเทศและ

เทคนคิการสอนอื่นๆ ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ จากการตัง้ค าถาม การอภิปราย การทดสอบ

สั้น (quiz) การท ารายงานในงานท่ีมอบหมาย ฯลฯ 
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2) การปฏิบัติจริงของนักศึกษา ใน ห้องปฏิบัติการตามความสนใจ และเนื้อหาท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัย และ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มี

ห้องปฏิบัติท่ีครอบคลุมทางด้าน ฟิสิกส์ของดิน เคมีวิเคราะห์ จุลชีววิทยาทางดิน และ 

ส ารวจดิน นอกจากนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถส่งนักศึกษา ไปฝึกอบรมและใช้เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ ท่ีทันส มัยซึ่ งไม่ มีในสาขาวิ ชาฯ เช่น  ห้อ งปฏิบัติ การกลาง และ ศู น ย์

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสต ร์ มหาวิทยาลั ยเชียง ใหม่   ศู น ย์บริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตน้  

3) การลงมือปฏิบัติในโรงเรือนปลูกพืช  และ/หรือ แปลงทดลอง ของนักศึกษา  

พร้อมท้ังไปศกึษาดูงาน หรือ ท าการทดลอง ตามพ้ืนท่ีของเกษตรกรตัวอย่าง หน่วยงาน

กรมพัฒ นาท่ีดิ น  กรมวิช าการเกษตร ตามคว ามสนใจ และเนื้อหาท่ี เกี่ ยว ข้ องกั บ

โครงงานวิจัย และ วิทยานพินธ์ของนักศกึษา  

4) คณาจารย์มีโครงการวิจัยในประเด็นเร่ืองท่ีทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาของ

ภาคการเกษตร การพัฒนาหลักสูตร สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกร สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือ เป็น เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีส่ งผล

กระทบด้านบวกต่อ ดินและส   ง่แวดล้อม และ/หรือ สร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจได้ โดย

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ ช่วยนักวิจัยในโครงการ เพ่ือฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นนักวิจัย ท่ี

สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ เป็นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณของการวิจัยท่ี

ดี 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีโอกาสเดินทางไปต่ าง สถาบัน  และ/หรือ 

ตา่งประเทศ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ฝึกอบรมเทคนิค และวิธีการท่ีทันสมัย 

รวมท้ังฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการวิ จัยและความร่วมมือระหว่าง

สถาบัน และ/หรือ ระหว่างประเทศ  

6) มีการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากงานวิจัยท่ีทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน การ

สัมมนา และให้นักศึกษาได้ฝึกฝนแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศในวงกว้างมาใช้

ประกอบในการเรียนการสอนและการวิจัย ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยอย่าง

ตอ่เนื่อง 

5)  ให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและน าเสนอผลงานในวารสารท้ังในระดับชาติ

หรือนานาชาตท่ีิสาขาวิชาให้การยอมรับ นักศึกษาสามารถสื่อสารจากการเขียน การพูด

และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ประเมินจากการตอบค าถามและน าเสนอในห้องเรียน การสอบข้อเขียน การสอบ

ปฏิบัต ิการเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การทดสอบและวัดผลส าเร็จของหลักสูตร

ในระดับมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลองวิจัย ขั้นตอนและวิเคราะห์ผลได้ อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย มีการบูรณาการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถแก้ไขปัญหา

จากการวิจัยด้วยการใช้เคร่ืองมือตา่งๆและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสม   

3) นักศกึษามีความกระตือรือร้นค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ น ามาประกอบการเรียน

การสอน การวิจัยได้อย่างเข้าใจในปัญหาท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ีศึกษาด้วยตัวเอง 

5) นั กศึกษา มี ทักษะ เพ่ิมขึ้ น ในการใช้ เค ร่ือ ง มือวิทยาศาสต ร์ท่ี ทันส มัย  มี

ประสบการณ์ในการท างานในห้องปฏิบัติการร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติ และสามารถน ามาช่วย

พัฒนาเทคนคิ และวิธีการจัดการในห้องปฏิบัตกิารของสาขาวิชาฯ ท่ีนักศึกษาท างานวิจัย  

4)  ประเมินจากการน าเสนอบทความทางวิชาการท่ีตพิีมพ์ในวารสารท่ีเป็นยอมรับใน

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ รวมท้ังการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1)  การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นตา่งๆจาก

การเรียนการสอนและยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้มีการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

2)  มีการมอบหมายงานให้นักศกึษาได้ค้นคว้าและน าเสนอในชั้นเรียน เพ่ือให้มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน 

3) มอบหมายให้เรียนรู้จากการปฏิบัตจิริง นักศกึษาต้องค้นคว้าและรวบรวมความรู้

ตา่งๆ มาสู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็น ระบบ และ

ออกแบบแผนการทดลองได้อย่างถูกตอ้ง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1)  นักศึกษาในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยและถกเถียงประเด็น

ความรู้ระหว่างนักศกึษาด้วยกันและมีการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตอ่นักวิชาการได้ 

2)  นักศึกษามีการน าเสนองานวิจัย การค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ  

1) มีมนุษยสัมพัน ธ์ท่ีดี สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  และเป็นผู้ ริเร่ิม

แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิช าชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง 

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการท่ีจัดขึ้น

เป็นประจ าในคณะและนอกสถานศกึษา  

2)  มีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา 361791 และ 361792 โดย

การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ  

3)  ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ท างานวิจัยร่วมกันกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัตใินแปลง

ทดลอง พ้ืนท่ีท่ีผลิตพืชเกษตร  

 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1)  มีนักศึกษาเข้าร่วมในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการท่ีจัด

ขึน้ในคณะและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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2) ประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมม นาผ่าน

เกณฑ์การประเมินเป็นท่ีน่าพอใจตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

3)  มีผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ท่ีมีการก าหนดประเด็นปัญหาทางด้านปฐพีศาสตร์ 

งานวิจัยท่ีมีประโยชน์กับการน าไปใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2) สามารถแก้ ไขปัญ หาโดยใช้ สารสน เทศทางคณิ ตศาสต ร์ หรือน าสถิ ติ มา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  ส่งเสริมให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ในการวางแผนการทดลองทางสถิติ การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 

2) ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีมีคุณภาพในการน าเสนอ

รายงานในการเรียนการสอนและการรายงานผลการวิจัยในรายวิชาสัมมนา ประกอบการ

น าเสนอ 

3) มอบหมายงานให้นั กศึกษาค้นคว้าข้ อมูลวิ ชาการท่ี ทันส มัยด้วยเทคโนโล ยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนและการวิจัย 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการและทันสมัย เป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวิชาได้เผยแพร่สูส่าธารณะในระดับชาตแิละระดับสากล 

2)  นักศึกษามีการสร้างและเรียบเรียงผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Power Point ได้ใน

การน าเสนอตอ่ท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3)  นักศึกษาสามารถผลิตวิทยานิพน ธ์ท่ีมี คุณภาพ ใช้เป็นข้ อมูลทางวิ ชาการท่ี

นา่เชื่อถือและทันสมัย เป็นผลงานการค้นคว้าวิทยาการทางปฐพีศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้

ประโยชน์กับเกษตรกรและประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping)    

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร  

(Climatic and Edaphic Resources of 

Agricultural Systems) 

                 

361723 สมดุลเคมีในดิน  

                (Chemical Equilibrium in Soil)                  

361725 ดินในสภาพน้ าขังและก๊าซเรือนกระจก  

                (Submerged Soils and Greenhouse Gases) 
                 

361732 อินทรียวัตถุในดินและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

 (Soil Organic Matter and Environmental 

 Quality) 
                 

361733  จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพ่ือการเกษตรยั่งยืน

  (Beneficial Microbes for Sustainable  

  Agriculture) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

361735 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

(Production Technology for Organic Fertilizer 

and Biofertilizer) 
                 

361743 ระบบนิเวศ การก าเนิด และจ าแนกดิน  

                (Ecosystem, Soil Genesis and Classification)                  

361744 การส ารวจทรพัยากรทีดิ่นและการจัดการ

 ส่ิงแวดล้อม  

                (Land Resource Survey and Environmental 

 Management) 

                 

361745 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและดินในเขตร้อน  

                (Climate Change and Tropical Soils)                  

361751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจดัการทรพัยากร

 เกษตร  

                (Decision Support Systems for Agricultural 

 Resource Management) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

361754 ความอุดมสมบูรณ์ดินข้ันสูง  

                (Advanced Soil Fertility) 
                 

361762 การพังทลายดินและการจัดการทีดิ่นอย่างยั่งยนื

 (Soil Erosion and Sustainable Land 

 Management) 
                 

361769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1 

 (Selected Topics in Soil Science 1)                  

361772 ปฐพีฟิสิกส์ส่ิงแวดล้อม  

 (Environmental Soil Physics) 
                 

361773 ความสัมพันธ์ของน้ าในดินและพืช   

  (Soil Water and Plant Relationships) 
                 

361779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 2 

 (Selected Topics in Environmental Soil  

 Science 2) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

361789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3  

 (Selected Topics in Environmental Soil  

 Science 3) 
                 

361791 สัมมนา 1   

 (Seminar 1) 
                   

361792 สัมมนา 2   

 (Seminar 2) 
                   

361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 (M a st e r’ s Th e si s)                             

361799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 (M a st e r’ s Th e si s)                  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ตา่งๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

 2. ความรู้ 

(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 

(2.3)  สามารถตดิตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ  และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์ 

(3.3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเด็น 

ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของ

ตนเองและของกลุ่ม 

(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
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5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันตอ่การท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มี 

ค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นท่ียังไม่มีการประเมินผล  

  1.1 อักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเย่ียม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ดี  (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 1.2 อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นท่ีพอใจ   (satisfactory) 

   U ไม่เป็นท่ีพอใจ   (unsatisfactory) 

 1.3 อักษรล าดับขั้นท่ียังไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 

   V เข้าร่วมศกึษา   (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 

   T ปริญญานพินธ์   (thesis in progress) 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนนิการ 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นักศกึษา

จะตอ้งได้ล าดับขั้น ไม่ต่ ากว่า C หรือ S  มิฉะนัน้จะตอ้งลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

  กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา  

ก.ปฐ. 791 (361791) ก.ปฐ. 792 (361792) ก.ปฐ. 797 (361797) และ ก.ปฐ. 799 (361799) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 361… 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 

2.  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

3.  การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

  ทวนสอบจากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาและผู้ใช้บัณฑิตจากแบบสอบถาม 

    

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

3. นักศกึษาตอ้งตพิีมพ์วิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ หรืออย่างนอ้ยได้รับ

การตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาต ิ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 

จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง และ นักศกึษาตอ้งน าเสนอผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานพินธ์ต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ ท่ีมี

รายงานการประชุม (proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยผลงานปริญญา

นพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานพินธ์ 

5. เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศกึษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.2550 
 

 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 1. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 2. ศกึษากระบวนวิชาและปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้น 

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานพินธ์ 
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5. นักศกึษาตอ้งตพิีมพ์วิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ หรืออย่างนอ้ย

ได้ รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ  ท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI Tier 1 จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง หรือ นักศึกษาต้องน าเสนอผลงาน

วิทยานิพน ธ์หรือส่ วนหนึ่ง ของผลงานวิทยานิพนธ์ต่อ ท่ีประชุมวิช าการระดับ

นานาชาติ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ท่ีมีรายงานการประชุม ( proceedings) 

เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยผลงานปริญญานิพนธ์ท่ีเผยแพร่ ต้องระบุ

นักศกึษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

6. เป็นผู้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศกึษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร 

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้ น สู ง  อ นุ ปริญ ญ า ห รือ  ป ระก าศนียบั ตรขอ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
  

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน

คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาตอ่ ฝึกการอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองค์กรต่างๆ ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ื อเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีความร่วมมือในเชิงวิชาการกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นน าอื่นท้ังใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคลังองค์ความรู้ของอาจารย์ ให้มีความลึกซึ้ง และใช้ประโยชน์ได้ใน

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ โดยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาตอ่ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรตา่งๆ ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

(3)  มุ่งเนน้ให้อาจารย์สอนความรู้ ควบคู่กับเป็นอาจารย์สอนคิด (thinking teachers) สามารถ 

      ออกแบบการสอนและฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) อันจ าเป็น 

      ตอ่การเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) สนับสนุนให้อาจารย์น าองค์ความรู้ท่ีได้พัฒนาแล้ว  น าไปใช้ประโยชน์ในวงการปฐพีศาสตร์

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญระดับท้องถิ่น

และระดับชาติ  

(2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมี 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 ระดับปริญญาโท 

 จ านวนอย่างนอ้ย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น

ผลงานวิจัย 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับปริญญาโท 

 มีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่ว นหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน

การพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 
  

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างนอ้ยทุก  5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหนา้ทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา 
  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิในมุมมอง

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผล

การเรียนรู้อย่างนอ้ย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานพินธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศกึษา  

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 หลักสูตร แบบ 1   

    นักศกึษาต้องตพิีมพ์วิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ หรืออย่างนอ้ยได้รับ

การตอบรับให้ตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาต ิท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 

จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง และ นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ ท่ีมี

รายงานการประชุม (proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม ( full paper) โดยผลงานปริญญา

นพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

  

 หลักสูตร แบบ 2   

    นักศกึษาต้องตพิีมพ์วิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ หรืออย่างนอ้ยได้รับ

การตอบรับให้ตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาต ิท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 

จ านวนอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ นักศกึษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ ท่ีมี

รายงานการประชุม (proceedings) เป็นบทความฉบับเต็ม ( full paper) โดยผลงานปริญญา

นพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง 
 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัด เลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศกึษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมส ร้างความเป็นพลเมืองดี ท่ีมีจิตส านึ กสาธารณะ และเสริมส ร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศกึษา

ทุกคน โดยอาจารย์จะตอ้งก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศกึษาสามารถ

เข้าปรึกษาได้  
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 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศกึษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผล

การด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศกึษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้อ งกั บระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน และมีความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และ

การบริหารของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโนม้ผลการด าเนนิงาน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานพินธ์  

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านงึถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาท่ีสอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการ

ท า วิทยานิพนธ์ และการตพิีมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้ เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
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6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่ว นร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนการสอน ท้ัง

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอือ้ตอ่การ

เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators)      
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร

อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม

ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา  
x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม     

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

การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวชิา 

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน

วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน     

หลังส้ินสุดปีการศึกษา  
x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน

มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาทีเ่ปดิสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           

การประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน                      

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังใหม่ ได้รับค าแนะน า                          

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ    อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
x x x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   
   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุีดท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
  x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 11 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนสิิตแตล่ะชั้นปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศกึษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศกึษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา 

 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีสว่นได้สว่นเสียอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี  7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ี

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6 และ 7 เพ่ือทราบปัญหา

ของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสู ตรนั้ นจะกระท าทุกๆ 5 ปี  ท้ังนี้เพ่ือให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

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

 Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 หลักการและแนวคิดทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร ข้อมูลอากาศเกษตรได้แก่

สภาพการกระจายตัวของฝน และการคายระเหย แบบจ าลองพลวัตของน้ าในดินแบบง่ายเพ่ือการ

ค านวณฤดูปลูก แนวทางการก าหนดเขตภูมิอากาศเกษตร การประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน และ

เขตนเิวศเกษตรในประเทศไทย 

 Principles and concepts of climatic and edaphic resources of agricultural system,  climatic 

and edaphic data analysis including rainfall distribution, evapotranspiration estimation, simple 

dynamic models of soil-plant water and crop yield for calculating growing season,  approaches in 

delineating agro-climatic zones, evaluating land suitability, and agroecosystem zones in Thailand 

 

 

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

 Chemical Equilibrium in Soil 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 การใช้หลั ก ของสมดุล เค มี ท่ี มีต่ อคว ามสามารถในการละลาย ของแ ร่ธาตุ ในดินและ

สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง การพยากรณ์การละลายและการตกตะกอนของแร่ธาตุในดิน การหา

หลักการพ้ืนฐานทางเคมีส าหรับการผุพังของแร่ธาตุ ความสมดุลของคาร์บอเนต ความสัมพันธ์ของการ

ละลาย การตกตะกอนของซัลไฟด์ คีเลชัน ของโลหะ การเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซของไนโตรเจน และ

กระบวนการท่ีส าคัญอื่นๆ 

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

minerals in soils and related environment, prediction of dissolution and precipitation of soil minerals, 

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

relationships, precipitation of sulfides, metal chelation, denitrification, and other important 

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

                               Submerged Soils and Greenhouse Gases 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 ธรรมชาติและสมบัติทางเคมี ไฟฟ้าเคมี และชีวเคมีของดิน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภายใตส้ภาพน้ าขัง ตลอดจนการจัดการดินและปุ๋ยส าหรับการปลูกข้าวในดินนา 

 Chemical, electrochemical, and biochemical nature and properties of soil and greenhouse 

gas emission under submerged conditions including soil and fertilizer managements  for paddy rice 

cultivation 

  

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

   Soil Organic Matter and Environmental Quality   

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 บทน าอินทรียวัตถุในดิน องค์ประกอบทางชีวเคมีของอินทรียวัตถุ การย่อยสลายอินทรียวัตถุ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุและคุณภาพของดิน อินทรียวัตถุและคุณภาพ

ของน้ า อินทรียวัตถุและคุณภาพของอากาศ พลวัตอิ นทรียวัตถุและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

อินทรียวัตถุและความย่ังยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

 Introduction to soil organic matter, biochemical composition of organic matter, organic 

matter decomposition, composting science and technology, organic matter and soil quality, organic 

matter and water quality, organic matter and air quality, soil organic matter dynamics and climate 

change, and organic matter and sustainability of agriculture and environment 

 

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

   Beneficial Microbes for Sustainable Agricuture    

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 บทบาทของจุลินทรีย์ในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ การ

ตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ ชีวเคมีของการตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ย่อยละลายฟอสเฟต จุลินทรีย์ย่อย

ละลายโพแทสเซียม จุลินทรีย์และความเป็นประโยชน์ของจุลธาตุ บทบาทของสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ

จากจุลินทรีย์ในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์ในการบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ 

เทคโนโลยีหัวเชือ้จุลินทรีย์ 
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 The role of microbes in agriculture and environment, Plant and microbes interactions, 

biological nitrogen fixation, biochemistry of nitrogen fixation, phosphate solubilizing microbes, 

potassium solubilizing microbes, microbes and micronutrients availability, the role of microbial 

secondary metabolite in agriculture and environment, The role of microbes in bioremediation, 

microbial inoculants technology 

 

ก.ปฐ. 735 (361735)  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   1(0-2-1) 

   Production Technology for Organic Fertilizer and Biofertilizer  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การควบคุมคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตวัสดุรองรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ การ

แยกและคัดกรองจุลินทรีย์สร้างเอนไซม์เซลลูเลส การแยกและคัดกรองจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน การ

แยกและคัดกรองจุลินทรีย์ย่อยละลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม การแยกคัดกรองจุลินทรีย์สร้างกรด

อินโดล-3-แอซีตกิ การผลิตหัวเชือ้จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ การควบคุมคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ 

การเย่ียมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 

 Organic fertilizer production, quality control for organic fertilizers, microbial carrier 

production, isolation and screening of cellulase enzyme producing microbes, isolation and screening 

of nitrogen fixing microbes, isolation and screening of phosphorus and potassium solubilizing 

microbes, isolation and screening of indole-3-acetic acid producing microbes, commercial 

production of beneficial microbial inoculants, quality control for biofertilizer  and visit to organic 

fertilizer and biofertilizer factory 

 

ก.ปฐ. 743 (361743)  ระบบนเิวศ การก าเนดิ และจ าแนกดิน     3(3-0-6) 

                             Ecosystem, Soil Genesis and Classification      

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 สัณฐานขนาดใหญ่และจุลสัณฐานวิทยาของดิน  องค์ประกอบและลักษณะดิน  ดิ นท่ีเป็น

ส่วนประกอบของระบบนเิวศ  การผุพังและการเปลี่ยนแปลงของดิน กระบวนการก าเนดิดิน สิ่งแวดล้อม

ดิน หลักการจ าแนกดิน ระบบการจ าแนกดินสมัยใหม่ ธรรมชาติของตัวดินและภูมิทัศน ์แบบจ าลอง

หนว่ยพ้ืนท่ีดนิ การอธิบาย การจ าแนกดินและแผนท่ี 

 Macro and micro morphology of soils, soil composition and characterization, soil as a 

component of the ecosystem, weathering and soil formation, pedogenic processes, soil 
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environment, principles of soil classification, modern soil classification systems, natural soil bodies 

and soils capes, unit of land surface model and interpretation of soil classifications and maps 

 

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

                               Land Resource Survey and Environmental Management   

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 ค าจ ากั ดความและสหสัม พันธ์ของทรัพยากรบนดิน วีธีการท่ัวไปในการส ารวจทรัพยากร 

เทคนิคเฉพาะส าหรับการส ารวจภูมิอากาศ ธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน อุทกวิทยา ดิน พืช และสัตว์ การ

ประเมิน การส ารวจทรัพยากร ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

 Definition of above-ground resources and their interrelationships, general approaches for 

resources survey, specific on techniques for survey of climate, geology, landform, hydrology, soils, 

flora and fauna, evaluation of resources survey, problems of environmental management and case 

studies in environmental impact assessment 

 

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

                              Climate Change and Tropical Soils 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อม และ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท่ีมีต่ อการก าเนิดและการ

กระจายตัวของดินในเขตร้อน  ท้ังภายใตก้ารเพาะปลูกพืช และป่าธรรมชาติ ปัจจัยท่ีเป็นข้อจ ากัดของ

ดินท่ีมีผลต่อการใช้ทรัพยากรท่ีดิน เช่น ปัจจัยทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ธาตุ และระบบผิวหนา้ดิน ความส าคัญ

ของการศกึษาวิจัยในดนิท่ีมีปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

 Influence of environmental factors and climate change governing on genesis and 

distributions of soil in the tropics under cultivation practices and the natural forest stands . Soil 

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

and land surface systems . The importance of current research studies on problem soils and means 

for solving those problems 
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ก.ปฐ. 751 (361751)  ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจจัดการทรัพยากรเกษตร  3(2-3-6) 

                             Decision Support Systems for Agricultural Resource Management  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 หลักการและแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการทรัพยากรเกษตรของระบบเกษตร 

ระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิอากาศการเกษตร ข้อมูลดิน ข้อมูลพันธุกรรมพืชและข้อมูลการจัดการผลิต

พืช ระบบจัดการแบบจ าลองระบบเกษตร ระบบจัดการเชื่อมโยงผู้ใช้งาน การประเมินทางเลอืกการผลิต

ทางเกษตรโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการทรัพยากรเกษตร  

 Principles and concepts of Decision Support Systems for Agricultural Resource Management 

(DSSARM) of agricultural system,  DataBase Management System (DBMS) of weather, soil, 

genetic, and crop production management data sets,  ModelBase Management System (MBMS) 

for various agricultural systems,  User Interface (UI) management system,  the use of DSSARM to 

evaluate agricultural production options 

 

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

                             Advanced Soil Fertility    

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 การใช้เทคนคิในการปรับปรุงดิน ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมี และการเจริญเตบิโตของ

พืช โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีธาตุอาหารและมีธาตุอาหารต่ า การใช้ผลวิเคราะห์ดินและพืช เพ่ือแนะน า

โปรแกรมการใช้ปุ๋ย การวางแผนการใช้ดิน และการจัดการดินเพ่ือลดการปนเป้ือนโลหะหนักในดิน 

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

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

recommendation in fertilizer programs  land use planning and soil managements for remediation of 

heavy metal contaminated soil 
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ก.ปฐ. 762 (361762)  การพังทลายดินและการจัดการท่ีดนิอย่างย่ังยืน   3(3-0-6) 

   Soil Erosion and Sustainable Land Management 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 กระบวนการเกิดและรูปแบบของการชะล้ างพังทลายดิน แนวทางการป้องกั น วางแผน 

ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือส าหรับการจัดการการพังทลายดินโดยมีน้ าเป็นตัวการอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิจัยและการประมาณการสูญเสียดินเพ่ือค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

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

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

conservation needed inventory 

 

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

                             Selected Topics in Environmental Soil Science 1    

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางท่ีน่าสนใจและเป็นประเด็นท่ีส าคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์

ความรู้ทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

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

soil science 

 

ก.ปฐ. 772 (361772)   ปฐพีฟิสกิส์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

                             Environmental Soil Physics      

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

ลักษณะทางกายภาพของดิน สมบัติของน้ ากับวัสดุพรุน การเข้าของน้ าสู่ดิน การไหลบ่าและ

การพังทลายของน้ า การระบายน้ าใต้ดินและมลพิษ การชลประทานแล ะประสิทธิภาพการใช้น้ า 

สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของดิน 

General physical characteristics of soils, water properties in relation to porous media, water 

entry into soil, surface runoff and water erosion, groundwater drainage and pollution, irrigation and 

water-use efficiency, environment and behavior of soil     
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ก.ปฐ. 773 (361773)  ความสัมพันธ์ของน้ าในดนิและพืช      3(3-0-6) 

                             Soil Water and Plant Relationships      

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

   สมบัติทางฟิสิกส์ของดินและน้ า  น้ าในดนิและความเป็นประโยชน์ของน้ า  การเคลื่อนท่ีของน้ า

ในดนิ  เซลล์ของพืช  ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าในดนิกับพืช  การไหลของน้ าผ่านราก  การไหลของน้ าใน

ระบบดิน พืช และ บรรยากาศ 

 Physical characteristics of soils and water, soil water and available water, soil water 

movement, plant cell, soil water and plant relationships, soil water movement from root, soil water 

movement on soil, plant and atmosphere system 

 

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

                             Selected Topics in Environmental Soil Science 2   

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางท่ีน่าสนใจและเป็นประเด็นท่ีส าคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์

ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลทางปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการ

ดิน 

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

soil science aiming at analysis of problems in soil management 

 

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

                             Selected Topics in Environmental Soil Science 3 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

การบรรยายในหัวข้อเฉพาะทางท่ีน่าสนใจและเป็นประเด็นท่ีส าคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์

ความรู้ทางปฐพีศาสตร์ 

Lectures on the current significant and specific topics of interest related to soi l science 
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ก.ปฐ. 791 (361791)   สัมมนา 1       1(1-0-2) 

     Seminar 1 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

หลักการสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะหรืองานวิจัยท่ีท าด้วยตนเอง (วิทยานพินธ์ปริญญาโท) 

ด้านปฐพีศาสตร์ 

Principles of seminar related to special topic or self-di r ected r esear ch (M aster ’s Thesi s) i n so i l  

science  

 

ก.ปฐ. 792 (361792)  สัมมนา 2       1(1-0-2) 

     Seminar 2 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์แล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอ

อนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และต้องผ่านหรือลงทะเบียนพร้อมกระบวน

วิชา 361791 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

หลักการสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะหรืองานวิจัยท่ีท าด้วยตนเอง (วิทยานพินธ์ปริญญาโท) 

ด้านปฐพีศาสตร์ 

Principles of seminar related to special topic or self-directed research (Master ’s Thesi s) i n so i l  

science  

 

ก.ปฐ. 797 (361797)  วิทยานพินธ์ปริญญาโท       36 หนว่ยกิต 

M aster ’s Thesi s  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ

หัวข้อโครงร่าง  

 

ก.ปฐ. 799 (361799)  วิทยานพินธ์ปริญญาโท       12 หนว่ยกิต 

M aster ’s Thesi s  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ

หัวข้อโครงร่าง  
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ก.รก. 722 (366722)  ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีส าหรับการจัดการทรัพยากร   3(2-3-4) 

 Spatial Information Systems for Resource Management  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: 366702 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

             องค์ประกอบของระบบและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าการวิเคราะห์การแสดง

ข้อมูล ท่ีสามารถอ้างอิงต าแหนง่ทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ  ลักษณะโครงสร้างของข้อมูล การ

วิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี  การวางแผนเชิงพ้ืนท่ี การวางแผนระบบข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

วางแผนการเกษตรและการจัดการทรัพยากร การปฏิบัติการจะเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้

กระบ วนการท้ังหมด ท่ี เกี่ ยว ข้ อ งกั บ ระบบข้อ มูล เชิ งพ้ื น ท่ี  โดยใช้ โปรแกรม ท่ี เหมาะสมบน

ไมโครคอมพิวเตอร์ และข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากพ้ืนท่ีจริง 

             Fundamental components and processes of spatial information systems including data 

acquisition, analyses and display . This spatial data structure, spatial analyses, system planning and 

implementing for agricultural planning and resource management . Laboratory work involves 

hands-on experience in different processing of spatial information systems using microcomputer-

based software and real world data 
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2. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า วจัิย  
 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง  
 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ 

ระดับชาติ 
 

1. ชาญยุทธ รัตนพรหมมณี กวิพร จินจันตา และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2560. ผลของลีโอนาร์ไดท์ต่อ

การปรับปรุงคุณภาพดินแลผลผลิตข้าว. วารสารเกษตร 33(2): 215-224.  

2. ณธรรศ สมจันทร์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2557. การปรับปรุงคุณภาพลีโอนาร์ไดต์ส าหรับเป็น

วัสดุปรับปรุงดิน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37(1): 33-43.  

3. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2556.  ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อจุลินทรีย์ชนิดเดียว

และชนิด เชื้ อผสมต่อการเจริญ เติบโตและการดู ดใช้ ธาตุอ าหารของกล้ าคะน้ าฮ่ องกง .                

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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การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ  

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. กนกขวัญ ปัญญาสิทธ์ิ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง . 2560. การประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียและ

ชีวภัณฑ์ในการลดความเป็นพิษของอาซินิคในดิน. รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 44 ระหว่าง วัน ท่ี 19 -20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลั ย

อุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธาน.ี 2-11. 

3. อนัญญพร ท าของดี  และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง . 2560. การคัดเลอืกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจากราก

และดินบริเวณไรโซสเฟียร์ของกาแฟอะราบิกา. รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 44 ระหว่าง วัน ท่ี 19 -20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลั ย

อุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธาน.ี 160-165. 

4. อนุสรา พิศนอ้ย และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง . 2560. การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีศักยภาพในการตรึง

ไนโตรเจนและย่อยละลายฟอสเฟตจากดินรอบรากข้าว. รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศกึษาแห่งชาติคร้ังท่ี 44 ระหว่าง วันท่ี 1 9-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธาน.ี 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. 
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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. 

 

2. อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์   
 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

ระดับชาติ  
 

1. ชูชาติ สันธทรัพย์ และ กนกวรรณ นพพรรณ. 2560. ผลของการใช้ปุ๋ยละลายช้าต่อการเจริญเตบิโต

และผลผลิตของข้าว เมล็ด พัน ธ์ุอาหารสัตว์ ในพ้ืนท่ี จังหวัดตาก . วารสารเกษตร. 33(2):                  

225-234.  

2. ภรณ์พรรณ วงศส์ถาน ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2560.  ผลของยูเรียและแคลเซียม

ซัลเฟตต่อการเจริญ เติบโตของเรพซีดท่ีปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย วารสารเกษตร. 

33(1): 71 – 80.  

3. กนกวรรณ นพพันธ์ และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2559. การจัดการปุ๋ยท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ด

พันธ์ุข้าวโพดอาหารสัตว์ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร.  33:(1) 

10-19. 4.  

4. ณัฐวุฒิ เนตรประเสริฐ ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอ

โร-2- ไพรีดิลออกซีอะซิติก และกลูโคสตอ่การเตบิโตและคุณภาพผลของส้มโอพันธ์ุทองดี. 

วารสารเกษตร. 31: 177-186.  

5. ศิริรัตน์ ปากประโคน และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2558. การใช้ของเสียจากการผลิตคร่ังเม็ดเพ่ือผลิต

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 1. ผลของอุณหภูมิท่ีใช้ในการอบแห้งและระยะเวลาการเก็บต่อคุณสมบัติปุ๋ย

อินทรีย์คร่ัง. 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.  
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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. 

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. 
 

การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ  

ระดับชาติ 

1. วิริยา แสนจันทอง และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2559. อัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิต

ข้าวโพดหวานในจังหวัด เชียงใหม่. ฉบับเต็มงานประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร คร้ังท่ี 14. 

วันท่ี 1 ถึง 2 พฤศจิกายน 2559. หนา้ 182-187. 

 

ผลงานอื่นๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 
 

1. ชูชาติ สันธทรัพย์. 2560. แนวทางในการจัดการดินส าหรับปลูกผักในโรงเรือน. ใน คู่มือการผลิตผัก

คุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน. หน้า 38-55. จริยา วิสิทธ์ิพานิช , บรรณาธิการ. เชียงใหม่: 

สลิลสไมล์. 

2. ชูชาติ สันธทรัพย์ และ อิทธิสุนทร นันทกิจ. 2560. การให้ปุ๋ยในระบบน้ ากับพืชผักในโรงเรือน. ใน 

คู่มือการผลิตผัก คุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน . หน้ า 56-79. จ ริยา วิสิ ท ธ์ิพานิ ช , 

บรรณาธิการ. เชียงใหม่: สลิลสไมล์. 

3. ชูชาติ สันธทรัพย์. 2558. การวิเคราะห์ดินและพืชเบ้ืองตน้. เอกสารประกอบการสอนวิชา 361322. 

ภาควิชาพืชศาตร์และปฐพีศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 153 หนา้. 

4. ชูชาติ สันธทรัพย์. 2556. การจัดการธาตุอาหาร. ใน มะม่วง: การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยว หนา้ 227-238. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, วิลาวัลย์ ค าปวน และ ธีรนุช เจริญกิจ, บรรณาธิการ. 

เชียงใหม่: วนดิาการพิมพ์. 
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3. อาจารย์ ดร.นวิัติ  อนงค์รักษ์ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

ระดับชาติ 
 

1. ฐปรัฏฐ ์สีลอยอุ่นแก้ว สุนทร ค ายอง และนวิัติ อนงค์รักษ์. ศักยภาพการสะสมฟอสฟอรัสในระบบ

นเิวศป่าชุมชนบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวั ดเชียงใหม่. 2556. วารสารวิจัยและพัฒนา 

มจธ. ปีท่ี 36 (ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556) หนา้ 493-502. 
 

 

การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ ระดับชาติ 
 

1. สามารถ สุมโนจิตราภรณ์ สุนทร ค ายอง และ นวิัติ อนงค์รักษ์. 2557. ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน

ในสวนป่าไม้สักและสนสามใบอายุ 22 ปี โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ประเทศไทย: องค์ความรู้ดา้นนิเวศวิทยาต่อ

การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กรุงเทพฯ. 23-24 มกราคม 2557 หนา้ 263-271.  

2. สุนทร ค ายอง สุภาพ ปารมี และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชกับการกัก

เก็บคาร์บอนในป่าผลัดใบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่าย

งานวิจัยนเิวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

23-24 มกราคม 2557 หนา้ 218-232.  

3. ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว สุนทร ค ายอง และนิวัติ อนงค์รักษ์. ศักยภาพการสะสมไนโตรเจนในระบบ

นเิวศป่าชุมชนบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. 2556. การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ประเทศไทย คร้ังท่ี 2: ความ รู้

นเิวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู มหาวิทยาลัยแม่โจ้. จังหวัดเชียงใหม่. 24-26 มกราคม 2556 หน้า 

127-135.  

4. จักรพงษ์ ไชยวงศ์ สุนทร ค ายอง นิวัติ อนงค์รักษ์ ประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ์ และสุภาพ ปารมี. 

2556.การประเมินปริมาณการสะสมคาร์บอนในสังคมพืชป่าไม้ชนิดต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่.  การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนเิวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยแม่

โจ้.ชียงใหม่. 24-26 มกราคม 2556 หนา้ 136-144.  
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5. ขนษิฐา เสถียรพีระกุล สุนทร ค ายอง นวิัติ อนงค์รักษ์ และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. 2556.มูลค่าการ

กักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของป่าดิบเขาท่ีเหลอืเป็นหย่อมบนพ้ืนท่ีต้นน้ าท่ีสูง 

หน่วยจัดการต้นน้ าบ่อแก้ว อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.  การประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

เชียงใหม่. 24-26 มกราคม 2556 หนา้ 145-154. 

 

 

4. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

ระดับชาติ 
 

1. ทัพไท หนอ่สุวรรณ อรรถชัย จินตะเวช และสิทธิชัย ลอดแก้ว. 2556. ความเป็นไปได้ในการผลิตไบ

โอชาร์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในระบบการผลิตข้าวนาสวน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี 

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 .  Far mer ’s s easo nal  w ea th er  

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.  Far mer s’ per c e pti o n a nd  

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. Far mer s’  

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 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

ระดับชาติ 
 

1. กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และณฐภัทร สุวรรณโฉม. 2557. ระบบพืชและผลตอบแทน

เชิงเศรษฐกิจจากการผลิตพืชบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดน่าน. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ งาน

ประชุมระบบเกษตรแห่งชาต ิ คร้ังท่ี 9. 47(2):272-278.  
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2. ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ . 2556. การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความม่ันคงทางอาหารกับ

ทรัพยากรเกษตรเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุม

วิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี 8. 64 – 71.  

3. กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และชาญชัย             

แสงชโยสวัสดิ์ . 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารท่ีบริโภคกับทุนการด ารงชีพของ

ครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบ

เกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี 8. 49 – 55.  

4. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เบญจพรรณ เอกะสิ งห์  ชาญ ชัย                 

แสงชโยสวัสดิ์  ยุภาพร ศริิบัติ และ กมลพันธ์ เกิดม่ัน. 2556. การประเมินความม่ันคงทาง

อาหารด้ว ยปริมาณและมูลค่าอาหารท่ีบริโภคของครัวเรือน.  วารสารวิทยาศาสต ร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 32(2): 205 – 212. 

 

6. อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

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 ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 
 

1. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ กาญจนา ชื่นพิชัย และ สุทธิศักดิ์ ชื่นพิชัย. 2557. การถ่ายทอดองค์ความรู้งาน

พัฒนาท่ีดินผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีด าเนินการ สพข. 6. 

เอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดนิ ปี 2557. 24-27 สิงหาคม 2557. กรมพัฒนาท่ีดิน. 

2. ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ. 2556. เขตการใช้ท่ีดนิ ต าบลเถินบุรี อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง. เอกสารการ 

 ประชุมวิชาการกึ่งทศวรรษกรมพัฒนาท่ีดนิ ปี 2556. 7-9 สิงหาคม 2556. กรมพัฒนาท่ีดนิ. 
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ผลงานของอาจารย์พิเศษ 1 ราย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

 

1. Professor Dr.Shigeyuki Tajima   

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

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.  

2. 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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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

ช่ือหลักสูตร   

ภาษาไทย    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพี

ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาษาอังกฤษ  Master of Science in Soil Science and Natural  

                  Resource Management 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย       : ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ปฐพี

  ศาสตร์และการจัดการทรัพยากร 

  ธรรมชาติ) 

 : ช่ือย่อ    วท.ม. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ

  ทรัพยากรธรรมชาติ) 

ภาษาอังกฤษ  : ช่ือเต็ม Master of Science (Soil Science and 

  Natural Resource Management) 

 : ช่ือย่อ    M.S. (Soil Science and 

  Natural Resource Management) 

ช่ือหลักสูตร   

ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษ  Master of Science in Environmental Soil Science  

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  : ช่ือเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ปฐพีศาสตร์ 

  ส่ิงแวดล้อม) 

 : ช่ือย่อ    วท.ม. (ปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม   Master of Science (Environmental Soil 

   Science) 

 : ช่ือย่อ    M.S. (Environmental Soil Science) 

 

1. คณาจารย์ด้านการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชา ติ พร้ อมทั้ งกระ บ วนวิ ชา ที่

รับผิดชอบ ได้ย้ายไปอยู่ภายใต้ ภาควิชา

ใหม่  คือ  ภา ควิ ชา เกษ ตรที่ สู งแล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เพ่ือ ให้สอดคล้องกับป รัชญ าของ

หลักสูตร 

3. มีการปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้มีความ

เช่ือมโยงกับแนวทา งที่ มีการจั ดกา ร

ทรัพยากรดินอย่างยั่งยื น และการใช้

เทคโนโลยีที่ลดผลกระทบด้านลบ ต่อ

คุณภาพดินและส่งแวดล้อม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

ไม่มีแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                          36     หน่วยกิต เพ่ือเปิดโอกาสส าหรับผู้ต้องการ

ศึกษาค้นคว้าด้วยการท าวจิัย

เพียงอย่างเดียว และ/หรือ เปิด

โอกาสนักศึกษาต่างชาติภายใต้

โครงการ double degree หรือ          

อื่น ๆ มาท าวิจัยเพียงอย่างเดียว

โดยไม่ต้องมีกระบวนวิชาเรยีน 

 ก. ปริญญานิพนธ์           36      หน่วยกิต 

361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท           36      หน่วยกิต  

 ข .กิจกรรมทางวิชาการ 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่ เ ก่ียวข้องกับ วิท ยานิพนธ์                          

ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาค

การศึกษา 

 2. นักศึกษาต้องตีพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรบัให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI Tier 1 จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และ นักศึกษาต้องน าเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยที่ผลงานปรญิญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุ

นักศึกษาเป็นช่ือแรก (first author) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

 3. รายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบณัฑิตวทิยาลัย โดยผ่านความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม     

    1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย            ภาษาต่างประเทศ  

    2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา                   ไม่มี 
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน                             ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

   1. กระบวนวิชาในระดับบณัฑติศึกษา     ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   2  หน่วยกิต 

  361791 ก.ปฐ. 791 สัมมนา 1      1  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

      

 

 

 

 

 361791 ก.ปฐ. 791 สัมมนา 1              1  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ป รับเง่ือนไขที่ ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

นักศึกษ ามีโอกา สค้นคว้างานวิจัย ที่

เก่ี ย วข้องก่อนพัฒ นา เป็ นโครงร่า ง

วิทยานิพนธ์ 

2. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวนวิชา 

และการพัฒนาผลการเรยีนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และปรับปรงุมาตรฐานการเรียนรูสู่้

กระบวนวชิาให้มีผลการเรยีนรู้ครบทั้ง 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

361792 ก. ปฐ.792 สัมมนา 2   1  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  13  หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์  

  หรือทรัพยากรธรรมชาติ ตามความเห็นชอบของ 

  อาจารย์ที่ปรึกษา 

  กระบวนวิชาสาขาปฐพีศาสตร ์: 

 

361712 ทรัพยากรดินและภูมิอากาศของระบบเกษตร  3  หน่วยกิต 

 

361792 ก. ปฐ.792 สัมมนา 2   1  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 

 

 

 

361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร 3  หน่วยกิต 

1. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวนวชิา 

และการพัฒนาผลการเรยีนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และ ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรงุ 

 

 

 

 

1. ปรับช่ือภาษาไทยให้สอดคล้องกับ

ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

2. เพ่ือให้โอกาสนักศึกษาในหลายหลักสูตร

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

361723 สมดุลย์เคมีในดิน   3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361724 เคมีฟิซิกัลของคอลลอยด์ดิน   3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361723 สมดุลเคมีในดิน  3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดกระบวนวิชา 

 

                               

3. ปรับวัตถุประสงค์ ค าอธิบายลักษณะ

กระบวนวิชา เน้ือหากระบวนวิชา และการ

พัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษาให้ตรง

กับการเรียนการสอน และ ปรับปรงุ

มาตรฐานการเรยีนรู้สู่กระบวนวิชาให้มีผล

การเรียนรูค้รบทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) 

1. ปรับช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสอดคล้อง

กัน 

2. ปรับเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

โอกาสนักศึกษาในหลายหลักสูตร

สามารถลงทะเบียนเรยีนได้ 

3. ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูสู่้

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

มีเน้ือหาไม่เก่ียวกับแนวทางการปรบัปรุง

หลักสูตรสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

361725  ดินในสภาพน้ าขัง   3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361732 อินทรียวัตถุในดิน   3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361725  ดินในสภาพน้ าขังและก๊าซเรือนกระจก         3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361732  อินทรียวัตถุในดินและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  3  หน่วยกิต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปรับช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

หลักสูตร 

2. ปรับเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้โอกาส

นักศึกษาในหลายหลักสูตรสามารถลงทะเบยีน

เรียนได้ 

3. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวนวิชา และ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรง

กับการเรียนการสอน และปรับปรุงมาตรฐาน

การเรียนรู้ สู่กระบวนวิชาให้มีผลการเรียนรู้

ครบทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1. เป ล่ี ย นช่ือกระบ วนวิ ชาภาษาไท ยและ

ภาษาอังกฤษให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร 

2. ปรับเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้โอกาส

นักศึกษาในหลายหลักสูตรสามารถลงทะเบยีน

เรียนได้ 

3. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวนวชิา และ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรง

กับการเรียนการสอนและ ปรบัปรุงมาตรฐาน

การเรียนรูสู่้กระบวนวิชาให้มีผลการเรียนรู้ครบ

ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

361733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ   3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ     2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

361733 จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพ่ือการเกษตรยั่งยืน  3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดกระบวนวิชา 

 

 

 

361735 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรยี์และปุย๋ชีวภาพ 1  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

1. เป ล่ียนช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและทันสมัย 

2. ปรับเง่ือนไขที่ ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

โอกาส นักศึกษ าในหลายหลัก สูตร

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

3.  ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน

และ ปรับปรงุมาตรฐานการเรยีนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรู้ครบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

มีเน้ือหาในกระบวนวิชาเปิดใหม่ 361735 

(เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋

ชีวภาพ) ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมวิชา 361734 

และเพ่ิมเติมเน้ือหาและวิทยาการที่ทันสมัย 

เปิดกระบวนวิชาใหม่ เพ่ือให้มีความทันสมัย 
และสอดคล้องกับองค์ความรู้ใหม่ที่ มีการ
ค้นพบเพ่ิมเติม ด้านเทคโนโลยปีุย๋อินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถาณ
การณ์ของโลกที่มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและมุ่งพัฒนาการเกษตรไปสู่ความ
ยั่งยืน 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

361743 การก าเนิดดินและระบบการจ าแนกดิน           3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

361744  การส ารวจและการจัดการทรัพยากรที่ดิน  3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

361745 ดินในเขตร้อน  3  หน่วยกิต 

 

 

361743  ระบบนิเวศ การก าเนิดและจ าแนกดิน                   3  หน่วยกิต 

 

 

 

 
 

 

 
361744  การส ารวจทรพัยากรทีดิ่น                                 3  หน่วยกิต 

            และการจัดการส่ิงแวดล้อม                        

 

 

 

 

 
 

361745  การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและดินในเขตร้อน   3  หน่วยกิต 

 

1. เปล่ียนช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและทันสมัย 

2. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 

5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
1. เปล่ียนช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและทันสมัย 

2. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 

5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1. เปล่ียนช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและทันสมัย 

2. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วชิา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ 



 81 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

361754  ความอุดมสมบูรณ์ของดินข้ันสูง 3  หน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

361754  ความอุดมสมบูรณ์ดินข้ันสูง 3  หน่วยกิต

  

     

 

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 

5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับช่ือภาษาอังกฤษ 

2. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 

5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

361762 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยน้ า      3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์และ  1  หน่วยกิต 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 

 

 

361762 การพังทลายดินและการจัดการทีดิ่นอย่างยั่งยืน 3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361769 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1  1 หน่วยกิต 

 

1. เปล่ียนช่ือกระบวนวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ทันสมัยและสอดคล้อง

กับหลักสูตร 

2. ปรับเง่ือนไขที่ ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

โอกาส นักศึกษ าในหลายหลัก สูตร

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

3.  ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และ ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูสู่้

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรู้ครบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1. ปรับช่ือของกระบวนวิชาให้สอดคล้อง

กับช่ือของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงข้ึน

ใหม่จ าก ช่ือเดิม คือ  สาขาวิชา ปฐพี

ศาสตร์และการ จัดการท รัพยากร 

ธรรมชาติเป็นสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม 

2. ปรับเง่ือนไขที่ ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

นักศึกษามีพ้ืนฐานเพียงพอในการเรียน

กระบวนวิชา 361769 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

361772  ฟิสิกส์ของน้ าในดิน  3   หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

361772 ปฐพีฟิสิกส์ส่ิงแวดล้อม   3  หน่วยกิต 

 

3. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และ ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1. ปรับเปล่ียนช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและทันสมัย 

2. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และ ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

361773 ความสัมพันธ์ของน้ าในดินและพืช  3   หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361779 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์  2   หน่วยกิต 

 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2                   

 

 

361773  ความสัมพันธ์ของน้ าในดินและพืช 3  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361779    หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 2    2 หน่วยกิต 

1. ปรับเง่ือนไขที่ ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

นักศึกษามีพ้ืนฐานเพียงพอในการเรียน

กระบวนวิชา 361733 

2. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1. ป รั บ ช่ื อข อ งกร ะ บ ว น วิ ชา ใ ห้

สอดคล้องกับ ช่ือของหลักสูตรที่มีการ

ป รั บ ป รุ ง ข้ึ น ใ หม่ จ า ก ช่ือ เดิม คื อ 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาขาวิชาปฐพี

ศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

2. ปรับวัตถุประสงค์ และการพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงกับการ
เรียนการสอน และปรับปรงุมาตรฐาน
การเรียนรู้สู่กระบวนวิชาให้มีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

361789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์  3  หน่วยกิต 

 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 

 

361789 หัวข้อเลือกสรรทางปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3 3  หน่วยกิต 1. เพ่ือปรั บ ช่ือของกระบ วนวิชา ให้

สอดคล้องกับ ช่ือของหลักสูตรที่มีการ

ป รั บ ป รุ ง ข้ึ น ใ หม่ จ า ก ช่ือ เดิม คื อ 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาขาวิชาปฐพี

ศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

2. ปรับเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

นักศึกษามีพ้ืนฐานเพียงพอในการเรยีน

กระบวนวิชา 361789 

3. ปรับวัตถุประสงค์ เน้ือหากระบวน

วิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้ตรงกับการเรียนการสอน 

และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

กระบวนวิชาทางทรัพยากรธรรมชาติ : 

362711 การใช้ที่ดินระบบวนเกษตร 3 หน่วยกิต 

362712 ดินป่าไม้ 3 หน่วยกิต 

362721 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 3 หน่วยกิต 

362722 การหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุอาหารใน 3 หน่วยกิต 

 ระบบนิเวศป่าไม้ 

362731 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน     3 หน่วยกิต 

362751  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจดัการ           3 หน่วยกิต 

 ทรัพยากรเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

361751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจดัการ 3  หน่วยกิต

ทรัพยากรเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเน้ือหาในกระบวนทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติได้ยา้ยไปอยู่ภายใต้

หลักสูตรใหม่ในภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

1. เป ล่ี ย น ร หั ส ก ร ะ บ วน วิ ชา ใ ห้

สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับเง่ือนไขที่ ต้องผ่านก่อนเพ่ือให้

โอกาส นักศึกษ าในหลายหลัก สูตร

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

3. ปรับวัตถุประสงค์ ค าอธิบายลักษณะ

กระบวนวิชา เน้ือหากระบวนวิชา และ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ให้ตรงกับการเรียนการสอน และ

ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูสู่้กระบวน

วิชาให้มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

 

ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

362752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลข้ันสูงเพ่ือ         3  หน่วยกิต 

 การจัดการทรัพยากรที่ดิน 

 

 

1.2  กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่เกิน  6 หน่วยกิต 

 1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ     ไม่มี 

 1.2.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่เกิน   6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวชิาตามความเห็น  

ชอบของอาจารย์ทีป่รกึษา ถ้าไม่เลือกข้อ 1.2.2  ให้ 

เลือกเรียนข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ 

 

 

 

   2. กระบวนวิชาปรญิญาตรีข้ันสูงในสาขาวิชา(ถ้ามี)  ไม่เกิน   3  หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา  ถ้าไม่เลือกข้อ 2. ให้เลือกเรียน ข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

 

 

 

 

ยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวชิาตามความเห็น  

ชอบของอาจารย์ทีป่รกึษา ถ้าไม่เลือกข้อ 1.2.2  ให้ 

เลือกเรียนข้อ 1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ 

366722  ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการจัดการทรัพยากร  3 หน่วยกิต 

              

เป็นเน้ือหาในกระบวนทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติได้ยา้ยไปอยู่ภายใต้

หลักสูตรใหม่ในภาควิชาเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

เน่ืองจากเน้ือหาในหลักสูตรปฐพีศาสตร ์

ส่ิงแวดมีความเก่ียวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีทางด้าน GIS และ การใช้ 

โปรแกรมเพ่ือประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่

ส าหรับการจัดการดินและส่ิงแวดล้อม 

ซ่ึงมีเน้ือหาในกระบวนวิชา 366722 

 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

ข. วิทยานิพนธ์                      12  หน่วยกิต 

 361799  วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม                        

 1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย :  ภาษาต่างประเทศ 

  2. 361210 ก.ปฐ. 210  ปฐพีศาสตร์เบือ้งต้น     2  หน่วยกิต

  ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รบัปริญญาตรีสาขาทางปฐพีศาสตร์หรอื

สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่เคยเรียนกระบวนวิชาน้ีหรือวิชาเทียบเทา่ 

 

ข. ปริญญานิพนธ์      12  หน่วยกิต 

 361799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม                        

 1. เหมือนเดิม 

    2. ไม่มี 

1. ปรับช่ือกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ให้

เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง

มห า วิ ท ย า ลัย เชีย งใ ห ม่  ว่ า ด้ ว ย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 

2559 

2. ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้สู่

กระบวนวิชาให้มีผลการเรยีนรูค้รบทัง้ 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3. เน่ืองจากเป็ นกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรีซ่ึงได้ปรับปรุงจากกระบวน

วิชา 361210 เป็น 361211 ซ่ึงมีเน้ือหา

พ้ืนฐานทางด้านปฐพีศาสตร์เพียงพอให้

นักศึกษาที่ไม่ได้จบทางด้านทางปฐพี

ศาสตร์สามารถเรียนต่อปริญญาโท 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อมได้ 

 

 

ตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ 

1.  นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) 

 2.  นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (peer 

review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรบัโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษ าป ร ะจ า สา ขาวิ ชา ปฐพีศ าสตร์และการจั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นช่ือแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ 

นักศึกษาต้องตีพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI Tier 1 จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 

นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน

วิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) เป็นบทความฉบับ

เต็ม (full paper) โดยที่ผลงานปริญญานิพนธ์ที่ เผยแพร่ ต้องระบุ

นักศึกษาเป็นช่ือแรก (first author) ในผลงานเผยแพร่หลัก จ านวนอย่าง

น้อย 1 เรื่อง 

 

ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 45/2560 

เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่

ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที ่2) 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่  

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่  

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ไม่มี ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

    ลงทะเบียนเพ่ือใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย - 

    สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ - 

    เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท - 

    รวม -  

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

ไม่มี 361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 

    รวม 12  
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่  

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ไม่มี ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                      หน่วยกิต 

   361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 

    รวม 12 

ไม่มี ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

   361797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 

    สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท - 

    รวม 12 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่  

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

3 6 1… หรือ 3 6 2… กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชาเฉพาะ  9 3 6 1…  กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชาเฉพาะ  9/6 

3 6 1… หรือ 3 6 2… กระบวนวิชาระดับปริญญาตรใีนสาขาวิชาข้ันสูง         

(ถ้าเลือก) 

3/0  3 6 1…  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรใีนสาขาวิชาข้ันสูง         

(ถ้าเลือก) 

0/3 

  สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ    สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ  

  รวม 9   รวม 9  

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

3 6 1… หรือ 3 6 2… กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชาเฉพาะ  9 3 6 1…  กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชาเฉพาะ  9 

361791 สัมมนา 1 1 361791 สัมมนา 1 1 

  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

  รวม 10   รวม 10  
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ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                      หน่วยกิต 

3 6 1… หรือ 3 6 2… กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชาเฉพาะ 4 3 6 1…  กระบวนวิชาเลือกใน/นอกสาขาวิชาเฉพาะ 4 

361792 สัมมนา 2 1 361792 สัมมนา 2 1 

 รวม 5  รวม 5 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

361799 วิทยานิพนธ์ 12 361799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 สอบวิทยานิพนธ์   สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 12   12 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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6. ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
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 100 



 101 



 102 



 103 



 104 



 105 
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7. ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะ

ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตร

บัณฑิตช้ันสูงของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 

   ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

  

ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับท่ี    ๐๑๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปล่ียนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษา  

และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

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

 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐     ข้อ 

๑๔  และข้อ  ๑๕   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้าย

สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหนว่ยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นัน้   

 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศกึษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศกึษา

และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒๔/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับท่ี  ๐๐๐๙/๒๕๕๑  เร่ือง 

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศกึษาและ        การเทียบ

โอนหนว่ยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศกึษา    ลงวันท่ี ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศนี้

แทน 

 ๒.  การเปล่ียนแผนการศึกษา 

  การเปลี่ยนแผนการศกึษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผนการศกึษา และ/หรือแบบการศกึษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  ๑  และ   แบบ  ๒  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ท้ังนี้ การเปลี่ยน

แผนการศกึษา และ/หรือแบบการศกึษาจะตอ้งสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยท่ี 

       ๒.๑ นักศึกษาผู้ ท่ีประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นของ         

ผู้เข้าศกึษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบท่ีต้องการเปลี่ยนใหม่ตามท่ีระบุในข้อบังคับ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๖  

คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา  รวมท้ังมีคุณสมบัตอิื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบ

การศกึษาท่ีต้องการเปลี่ยนใหม่นัน้ 

  ๒.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศกึษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิช า  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

  ๒.๓ กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าท่ีนักศึกษาต้องการ  และ

น ามาค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

 ๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศกึษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  เป็นหลักสูตร

นานาชาต ิ  หรือหลักสูตรนานาชาตเิป็นหลักสูตรปกตหิรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตแิล้ว   

 การเปลี่ยนแผนการศกึษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงคร้ังเดียวเท่านัน้ 

 ๒.๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มี

การช าระค่าธรรมเนยีมการเปลี่ยนแผนการศึกษา    

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาค

พิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศกึษาให้ใหม่ 

 

๓. การย้ายสาขาวชิา 

    การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงาน

เดิมหรือระหว่างส่วนงาน  ท้ังนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยท่ี 

   ๓.๑ นักศกึษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะตอ้ง 

   ๑)  มีคุณสมบัตติามท่ีสาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

 ๒) มีหนว่ยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หนว่ยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 

  กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ 

   ๓) มีหนว่ยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

    สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หนว่ยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ 

    กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
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   ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาหลักสูตรท่ีมีเฉพาะ 

  วิทยานพินธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาท้ังสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

   ๓.๒ ขั้นตอนด าเนนิการ  ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศกึษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลักของนักศกึษา

ปริญญาเอกผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาเดิมและประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเดิม แล้วเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงาน 

ใหม่เพ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัต ิ   

  ๓.๓  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ

ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา  รวมท้ังได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

 ๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ไป 

 ๓.๕  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหนว่ยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 

  ๑) กระบวนวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวน 

   วิชาเดียวกับกระบวนวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต 

   กระบวนวิชาดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหนว่ยกิตสะสมใน 

   แผนการศกึษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศกึษา  ท้ังนี้ 

   กระบวนวิชาท่ีได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะตอ้งมีผลการศกึษาได้อักษร 

   ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น  S 

๒) กระบวนวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวน

วิชาเดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้ อหาสาระ

เกี่ยวข้องกับบางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้

พิจารณากระบวนวิชาท่ีสมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตาม

หลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชา  ท่ีได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะตอ้ง

มีผลการศกึษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

 

 ท้ังนี้ นักศึกษาจะตอ้งท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตร

สาขาวิชานั้นๆ ใหม่  และการย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้าย

สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 
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๔. การโอนนักศึกษา 

 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาท่ีต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศกึษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

   ๔.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา

เดียวกัน หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กัน 

    ๑) คุณสมบัตขิองนักศกึษา  ตอ้งเป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาหลักสูตรปริญญาโทและ 

          เรียนกระบวนวิชาตา่งๆตามท่ีสาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมี 

          หนว่ยกิตสะสมอย่างนอ้ย  ๑๒  หนว่ยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย  

          ๓.๗๕ ขึน้ไป หรือมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 

     นานาชาติ 

    ๒) ขั้นตอนการด าเนนิการ ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องขอโอน โดยความเห็นชอบของ 

     อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหาร 

     หลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา ท่ีจะให้โอนและรับโอน และ  

     คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานท่ีจะให้โอนและรับโอนเพ่ือ 

               พิจารณาและน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

   ๓) การโอนนักศกึษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เม่ือ 

    ได้รับอนุมัตจิากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนยีมการโอน  

         รวมท้ังได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

   ๔) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต 

         กระบวนวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิต

     สะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

     บัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย   

 

  ๔.๒ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา

เดียวกัน  หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กัน 

 นักศกึษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาปริญญาโทได้ 

หาก 

 ๑) นักศกึษาท าวิทยานพินธ์ปริญญาเอกแล้ว  แตส่อบไม่ผ่านการสอบ  

  วิทยานพินธ์   หรือ 

 ๒) นักศกึษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบ 

   ประมวลความรู้ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 
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 ๓) นักศกึษาคาดว่าจะไม่สามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  หรือ 

 ๔) กรณีอื่นๆ นอกเหนอืจากข้อ ๑) – ๓)   ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

   การโอนนักศกึษากรณีนี ้  หากเป็นนักศกึษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จ 

   การศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับ

  ปริญญาโทได้  แตถ่้าเป็นนักศกึษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศกึษาขั้นปริญญาโท นักศึกษา

อาจแสดงความจ านงขอโอนเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่อีกปริญญา

หนึ่งได้  ท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ า

ส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตกิารโอนดังกล่าว 

 

๔.๓ การโอนนักศึกษา 

 ๔.๓.๑  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนยีบัตร 

ช้ันสูงในสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กัน    

    นักศกึษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ 

และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตกิารโอนดังกล่าว 

    ๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงเป็นระดับปริญญาโท 

     นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 

โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงาน  เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว  

   ๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงเป็นระดับปริญญาเอก 

     นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้ 

โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา วิชาใหม่ และ

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตกิารโอนดังกล่าว  

  ท้ังนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒,  และ  ๔.๓.๓  จะโอนหนว่ยกิตได้ไม่เกิน   ร้อยละ ๔๐ 

ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศกึษา  
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  ๔.๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

1) คุณสมบัติของผู้ ท่ีจะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชา   

  ท่ีสัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

   อุดมศกึษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ย 

    ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

2) การเทียบโอนหนว่ยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  

    บัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานท่ีรับโอน แตจ่ะตอ้งไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวน 

   หนว่ยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของ 

    สาขาวิชาท่ีรับโอนเฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาและได้ศึกษา 

    มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  กระบวนวิชาท่ี 

    อาจได้รับการพิจารณาจะตอ้งได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า  

    หรืออักษรล าดับขั้น S  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา 

    ประจ าสาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงาน 

    ท่ีรับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     

  ๓)  ในกรณีท่ีค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น 

   แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะตอ้งได้รับการพิจารณาปรับให้ 

   เข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาท่ีรับโอนและ 

   คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานท่ีรับโอนแล้ว 

  ๔)  ในกรณีท่ีเป็นการโอนระหว่างหลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน 

    หนว่ยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

    ประจ าส่วนงานท่ีรับโอน แตจ่ะตอ้งไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหนว่ยกิต 

    วิทยานพินธ์ท้ังหมด  และตอ้งใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศกึษาของ  

    หลักสูตรท่ีรับโอน 

๕) การรับโอนนักศกึษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เม่ือได้รับอนุมัติจากบัณฑิต  

  วิทยาลัย  และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมท้ังได้รับการออก 

  รหัสประจ าตัวนักศกึษาให้ใหม่แล้ว 
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๕. การโอนกระบวนวชิาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่   ท่ีส าเร็จ

การศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 

   ๕.๑ ในกรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เม่ือกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหนว่ย

กิตท่ีได้ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้   ท้ังนี้ จะตอ้งศึกษามาแล้วไม่ เกิน ๕ ปีนับจากวันท่ีลงทะเบียนกระบวน

วิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

   ๕.๒  ในกรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดม ศกึษาอื่น   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหนว่ยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วน

งานท่ีรับโอน แต่ต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของ

สาขาวิชาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศกึษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ า

ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 

  ๕.๓ ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้ า 

(Honor Program)  และได้เคยศกึษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา  เม่ือเข้าศกึษาตอ่ในระดับ  

บัณฑิตศึกษา หากนักศกึษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าวมาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

ให้สามารถด าเนนิการเทียบโอนกระบวนวิชาและหนว่ยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้   ท้ัง นี้ จะต้อ ง

ศกึษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับจากวันท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  

  ๖. การเทียบโอนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาไปศึกษากระบวนวชิาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

   ๖.๑ นักศกึษาบัณฑิตศกึษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่ีได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน

ในสถาบันอุดมศกึษาอื่นขณะท่ียังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอน

หนว่ยกิตมาเป็นหนว่ยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาท่ีนักศึกษา 

ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาท่ีสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

๖.๒  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามา 

ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานแล้ว 
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๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณี ให้เริ่มนับจากวันเข้าช้ัน เรี ยนของภาค

การศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศกึษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    

๘.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  

ตัวแรกตามปีการศกึษาแรกท่ีลงทะเบียนตามข้อ ๗ 

 

 ท้ังนี้  ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๑๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

        (ลงนาม)  สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์) 

                                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 


