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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ที่ได้รับการปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 
2552 ในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 
2552 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยหลักสูตรได้มีการปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
 
  
 หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีส่วนส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าเอาหลักสูตรไป
ใช้ในการสอนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
 
             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
                                                     คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ค 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 43 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 49 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 51 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 52 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 59 
 
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1  โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 62 
   ภายหลังการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม  
   และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
เอกสารแนบ 2 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 63 
   ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 65 
   ปฐพีศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะผลิตกรรมการเกษตร 
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 78 
เอกสารแนบ 5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 640/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า 92 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
เอกสารแนบ 6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์  93 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และรายงานสรุป 
   การวิพากษ์หลักสูตร  
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 94 
เอกสารแนบ 8 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 124 
   ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
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สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
................................................................................... 

 
 การเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2555) 
 
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 
3. คณะกรรมการประจ าคณะผลิตกรรมการเกษตร 
 ในการประชุมสมัยสามัญ  ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ในการประชุม  ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
5. คณะกรรมการวิชาการ 
 ในการประชุม  ครั้งที ่3/2555  เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ในการประชุม  ครั้งที่ 7/2555  เมือ่วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 
7. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 ในการประชุม  ครั้งที ่4/2555  เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

6.2 เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 

6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบใหนําเสนอตอคณะกรรมการวิชาการ  

 ในการประชุม  คร้ังที่ 3/2555 วันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหาร 
 ในการประชุม  คร้ังที่ 3/2555  วันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ในการประชุม  คร้ังท่ี 7/2555  วันท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 

6.6 สภามหาวิทยาลัยแมโจ ใหความเห็นชอบหลักสูตร  

 ในการประชุม  คร้ังท่ี 4/2555  วันท่ี 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพร คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร ในปการศึกษา 
2558  

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย 

8.2 นักพัฒนา 

8.3 ประกอบอาชีพอิสระ 

8.4 เจาหนาท่ีขององคกรราชการ 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมาไดใชทรัพยากรตางๆ ในธรรมชาติเปนจํานวนมากและ
เรงรีบโดยขาดทักษะเชิงอนุรักษ กอใหเกิดความเส่ือมโทรมและไมสมดุลจนเปนภัยตอชีวิตของมนุษย
เอง เชนการใชทรัพยากรดิน และท่ีดิน สถานการณเหลานี้สงผลกระทบในทางลบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทางเคมีและสภาวะทางกายภาพของทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม เม่ือสถานการณรุนแรง
มากข้ึนทรัพยากรเหลาน้ีจะไมสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวไดอีกตอไป และยอมมี
ผลกระทบตอความอยูรอดของมนุษยบนโลกน้ีอยางแนนอน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สืบเน่ืองจากการพัฒนาตัวทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง
ทางดานสังคม และวัฒนธรรม เชน การอพยพของคนวัยแรงงานมาสูเมืองใหญ เปนผลโดยตรงทําให
เขตชนบทขาดกําลังคนท่ีจะพัฒนาทองถ่ินตนเอง ตลอดจนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุมชน
ชนบทเปล่ียนแปลงสูวัฒนธรรมเมืองอยางรวดเร็ว กอใหเกิดผลเสียในดานพฤติกรรมอิงวัตถุนิยมของ
เด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า และปาไม ใหคงความอุดม
สมบูรณ เปนแหลงอาหารและรายไดแกชุมชน จะชวยไมใหเกิดการการอพยพของคนวัยแรงงานมาสู
เมืองใหญ มีผลใหชุมชนเขมแข็ง และรักษาความสัมพันธทางสังคมของชุมชน และวัฒนธรรมของ
ตนเองไวได 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความเขาใจ ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน น้ําและปาไม สามารถวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูตางๆ จากประสบการณและ
ความชํานาญในทฤษฎี ตลอดจนมีทักษะทางปฏิบัติ ในการหาแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
มีประสิทธิภาพและถาวร สอดคลองกับสภาพทองถ่ินของประเทศไทย เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงของการพัฒนาเพ่ือบรรลุสูความพอเพียงและยั่งยืนของประเทศ ภูมิภาค และโลกใน
อนาคต เปนมิติแหงความอยูรอดของมนุษยนี้ 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
1) พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและ

ความรู ความเช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวของกับปฐพีศาสตรและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2) พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และเปนท่ี ยอมรับ 
ระดับสากล เนนการใชเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนความสามารถในการวิจัยเพ่ือแสวงหาองคความรูใหม
ดานปฐพีศาสตรและส่ิงแวดลอม เพ่ือความรูรอดของมนุษย 
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3) ใหความสําคัญในการวิจัยข้ันสูง ที่สามารถถายทอดไปสูการปฏิบัติจริง เพ่ือเผยแพร
ในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนําไปสูการบริหารจัดการดานปฐพีศาสตรและส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) ผลิตมหาบัณฑิตดานปฐพีศาสตรและส่ิงแวดลอม ใหเพียงพอตามความตองการใน
การพัฒนาของประเทศ  

2) สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชไดจริง  
3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือผลิตทางการเกษตร ที่ควบคูไปกับการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม ทั้งในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติ 

และนานาชาติ 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับปฐพีศาสตร และส่ิงแวดลอม 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

เปดสอนใหกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอ่ืนท่ีสนใจ โดยมีรายวิชา     

บางรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรน้ี นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือ 
คณะวิชาตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 
พ้ืนฐานการศึกษาของนักศึกษา และตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

13.3 การบริหารจัดการ 

1)  มีการประชุมหารือระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและผูสอนในกลุมวิชา/รายวิชา
ในหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะอ่ืนๆ เพ่ือใหไดเน้ือหาความรูและทักษะท่ีตรงตามความตองการและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2)  มีผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียน
การสอน และการวัดผลและประเมินผล 

3)  มีการใชทรัพยากรรวมกัน โดยประสานงานกับคณะหรือหลักสูตรตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการวางแผนรวมกันกําหนดเน้ือหา และกลยุทธการสอน รวมถึงการวัดการ
ประเมินผล เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา ความ สําคัญ  

มหาบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรู และประสบการณ ในการจัดการปญหาความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรดิน และส่ิงแวดลอมรวมกับองคกรอ่ืน อันจะทําใหการใชทรัพยากรท่ีดินของชาติ
เปนไปอยางย่ังยืน  

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

  1.2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ  รวมถึงมีทักษะของการ
วิเคราะหขอมูล และวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรการเกษตรท่ีเนนทางดานปฐพีศาสตรและส่ิงแวดลอม 

 1.2.2 เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความเขาใจในการใชและการจัดการ
ทรัพยากรดินและนํ้าท่ียั่งยืน โดยไมกอปญหาตอสภาวะแวดลอม 

  1.2.3 เพ่ือผลิตนักวิจัยและนักพัฒนาท่ีมีวิสัยทัศนความสามารถในการพัฒนาความคิดท่ี
หลากหลาย ใหกาวทันวิทยาการและเทคโนโลยีของการเกษตรภิวัฒนบนความย่ังยืนของสภาวะ
แวดลอม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ี

ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป) โดยใช “การประชุมสรุปผลงาน และวางแผนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร” ในเดือน พฤษภาคม ของป และดําเนินกิจกรรมตามวงจร PDCA 
 

2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ดานพัฒนาบุคลากร ดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 

1. อาจารย ใหม ทุ กคนได รั บการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

2. อาจารยประจําทุกคนได รับการ
พัฒนาทางวิชาการ  และ /หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

 

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในปการศึกษาใหม นําเสนอใน 

“การประชุมสรุปผลงาน และ
วางแผนการดําเนินงานของ
หลักสูตร” ในเดือน พฤษภาคม 
ของป ดําเนินกิจกรรมตามวงจร 
PDCA  

1. แผนพัฒนาบุคลากรในป
การศึกษา 

2. ผลการดําเนินกิจกรรม การ
ประเมินผล และการนําผลมา
ปรับใชในการวางแผนปตอไป 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

3. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน  ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ /หรือวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ 
50  ของบุคลากรตอป 
ดานหลักสูตร 

1. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ  มคอ.2  ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  
2. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ป ร ะส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 ภาย ใน  30  วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุดภาค
กา ร ศึ กษา ท่ี เป ด สอน ให ค รบ ทุ ก
รายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60  วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

5. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน  มคอ.3 อยางนอยรอยละ 
25   ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

6. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน  กลยุทธการสอน  หรือ
การประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปทีผ่านมา 

 

 

 

 

 

ผูประสานงานรายวิชา/ผูสอน 
รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร 
กําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม
การ กําหนดกิจกรรม (ตาม 
มคอ 2, มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม (ตาม มคอ.5, มคอ.6 
และ มคอ.7)  
 

 

1. แผนการดําเนินกิจกรรม
การ กําหนดกิจกรรม (ตาม 
มคอ 2, มคอ.3 และ มคอ.4) 
2. ร าย ง านผลกา ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรม (ตาม มคอ.5, มคอ.6 
และ มคอ.7) 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ดานนักศึกษา  

1. มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทายและบัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร 

 

อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารย ผู สอนร วม กําหนด
หลักการ และวิธีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย 

 

1. แบบฟอรมการประเ มิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปสุดทาย 

2. มีการประเมินความรูความสามารถ
ทางดานภาษาตางประเทศ  

อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารย ผู สอนร วม กําหนด
หลักการ และวิธีการพัฒนา 
คว าม รู ค ว ามสามารถด า น
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

1. ผลการสอบความรูความ 
สามารถ ดานภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

3. มีการบริหารจัดการใหนักศึกษา
สําเ ร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรกําหนด
แผนการติดตามผลการวิจัยของ
นั ก ศึ ก ษ า อ ย า ง น อ ย ภ า ค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

1. แผนการติดตามผลการวิจัย
ของ นัก ศึกษา  และผลการ
ติดตาม 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
มหาบัณฑิตท่ีมีตอมหาบัณฑิตใหม 

 

อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารย ผู สอนร วม กําหนด
หลักการ และวิธีการประเมิน
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต
ใหม 

 

1. แบบฟอรมการประเ มิน
ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต
ใหม 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของมหาบัณฑิตใหม 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

   
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 ไมมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

- ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 1) เปนผู มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใชในขณะน้ัน และระเบียบอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของโดยอนุโลม 

   2) เปนผู สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือ
เทคโนโลยีการเกษตร หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน และเม่ือผานการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาไดแลว จะตองศึกษารายวิชาปฐพีศาสตรและวิชาการเกษตรพ้ืนฐาน ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการคัดเลือกและอาจารยประจําหลักสูตร หรือตามความเห็นชอบของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 1) นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

 2) นักศึกษามีทักษะการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอยกวาท่ีตองการ
ในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ 

 3) นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห สังเคราะหและส่ือสาร 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาของนักศึกษาในขอ 2.3 

 1) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยของนักศึกษา และ
สนับสนุนในสิ่งท่ีนักศึกษารองขอใหสนับสนุน 
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 2) จัดสรรทรัพยากรและสถานท่ีสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมทักษะการใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

 3) จัดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการวิเคราะห สังเคราะหและส่ือสาร สอดแทรก ในทุก
รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

   1) แผน ก แบบ ก 1 
 

 ปการศึกษา 

นักศึกษา/ชั้นป 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 

 รวม 5 10 10 10 10 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 

 

  2) แผน ก แบบ ก 2 
 

 ปการศึกษา 

นักศึกษา/ชั้นป 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 

 รวม 10 20 20 20 20 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณสําหรับคาใชจายเปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ 

แหลงทุนสนับสนุน 
งบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบประมาณแผนดิน 61,700,000 67,870,000 74,657,000 82,122,000 90,334,000 

2. งบประมาณเงินรายได 29,200,000 32,120,000 35,332,000 38,865,000 42,751,000 
 

 

2.6.1 งบประมาณแผนดิน (หนวย/บาท)  

หมวดรายจาย 
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 

- อัตราใหม 
2. งบดําเนินงาน 

- ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

- คาสาธารณูปโภค 

3. งบลงทุน 

- ครุภัณฑ 
- สิ่งกอสราง 

4. งบอุดหนุน 

- อุดหนุนโครงการวิจัย 
(สํานักวิจัย) 

36,000,000 

 

 

50,000 

50,000 

- 

18,700,000 

10,300,000 

8,400,000 

237,000 

237,000 

39,600,000 

 

 

55,000 

55,000 

- 

18,700,000 

10,300,000 

8,400,000 

237,000 

237,000 

43,560,000 

 

 

60,500 

60,500 

- 

18,700,000 

10,300,000 

8,400,000 

237,000 

237,000 

47,916,000 

 

 

66,500 

66,500 

- 

18,700,000 

10,300,000 

8,400,000 

237,000 

237,000 

52,707,600 

 

 

73,200 

73,200 

- 

18,700,000 

10,300,000 

8,400,000 

237,000 

237,000 

หมายเหตุ :  1)  ขอ 1, 3 และ 4 เปนภาพรวมของคณะผลิตกรรมการเกษตร 

  2)  เปนงบดําเนินงานท่ีหลักสูตรตองการ 
 

 

2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท) ของหลักสูตร 

หมวดรายรับ  
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

- ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 509,000 559,900 615,800 677,400 745,200 

รวม 509,000 559,900 615,800 677,400 745,200 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาดวยตนเอง) 

3.1.3.1  แผน ก แบบ ก 1 

 

1)  รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 7 หนวยกิต 

ดป 511  วิธีวิทยาการวิจัยทางปฐพีศาสตร (3) (2-2-5) 
SF 511  Research Methodology in Soil Science   

ดป 591  สัมมนา 1 (1) (0-2-1) 
SF 591  Seminar 1   

ดป 592  สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
SF 592  Seminar 2     

ดป 593  สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
SF 593  Seminar 3   

ดป 594  สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
SF 594  Seminar 4   

2)  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

ดป 693 วิทยานิพนธ 3 9 (0-27-0) 
SF 693 Thesis 3   

ดป 694 วิทยานิพนธ 4 9 (0-27-0) 
SF 694 Thesis 4   

ดป 695 วิทยานิพนธ 5 9 (0-27-0) 
SF 695 Thesis 5   

ดป 696 วิทยานิพนธ 6 9 (0-27-0) 
SF 696 Thesis 6   

3) รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสมในจํานวนหนวยกิตข้ันตํ่าของหลักสูตร 

1) รายวิชาภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใชใน
ขณะน้ัน 

2) รายวิชาบังคับกอนหรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตรท่ี
ไมไดเปนวิชาบังคับ หรือวิชาเอกเลือก 
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาดวยตนเอง) 
3.1.3.2  แผน ก แบบ ก 2 

1)  รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 7 หนวยกิต 

ดป 511  วิธีวิทยาการวิจัยทางปฐพีศาสตร (3) (2-2-5) 
SF 511  Research Methodology in Soil Science   

ดป 591  สัมมนา 1 (1) (0-2-1) 
SF 591  Seminar 1   

ดป 592  สัมมนา 2 (1) (0-2-1) 
SF 592  Seminar 2   

ดป 593  สัมมนา 3 (1) (0-2-1) 
SF 593  Seminar 3   

ดป 594  สัมมนา 4 (1) (0-2-1) 
SF 594  Seminar 4   

2)  วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 

ดป 542 การกําเนิดและการจําแนกดิน 3 (2-2-5) 
SF 542 Soil Genesis and Classification   

ดป 571 การจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยืน 3 (2-2-5) 
SF 571 Sustainable Management of Soil Resource   

ดป 582 นิเวศวิทยาของดิน 3 (2-2-5) 
SF 582 Soil Ecology   

3)  วิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต 

ดป 531 การวิเคราะหดิน น้ํา และพืช 3 (2-2-5) 
SF 531 Soil Water and Plant Analyses   

ดป 532 ดินปลูกขาวและการจัดการ 3 (2-2-5) 
SF 532 Soil for Rice Cultivation and their Management   

ดป 533 ดินและธาตุอาหารพืช 3 (2-2-5) 
SF 533 Soil and Plant Nutrition   

ดป 534 เคมีของดิน 3 (2-2-5) 
SF 534 Soil Chemistry   

ดป 535 ชีวกิจกรรมในดิน 3 (2-2-5) 
SF 535 Bio-Approach in Soil sphere   
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาดวยตนเอง) 
ดป 541 ทรัพยากรดินและการประเมินท่ีดิน 3 (2-2-5) 
SF 541 Soil Resources and Land Evaluation   

ดป 543 การสํารวจระยะไกล เพ่ือการเกษตรและส่ิงแวดลอม 3 (2-2-5) 
SF 543 Remote Sensing for Agriculture and Environment   

ดป 544 ธรณีสัณฐานวิทยา 3 (2-2-5) 
SF 544 Geomorphology   

ดป 551 ความสัมพันธระหวางดิน นํ้า และพืช 3 (2-2-5) 
SF 551 Soil, Water and Plant Relationship   

ดป 572 การกรอนของดินและการควบคุม 3 (2-2-5) 
SF 572 Soil Erosion and its control   

ดป 573 ดินท่ีเปนปญหา การฟนฟู และการจัดการเพ่ือการเกษตร 3  (2-2-5) 
SF 573 Problem Soils and Their Reclamations and 

Managements for Agriculture 

  

ดป 581 พิษวิทยาในดิน 3 (2-2-5) 
SF 581 Soil Toxicology   

ดป 583 ปฐพีเคมีสิ่งแวดลอม 3 (2-2-5) 
SF 583 Environmental Soil Chemistry   

ดป 584 ภูมิชีวินของดิน 3 (2-2-5) 
SF 584 Soil Biosphere   

ดป 601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 1 (0-2-1) 
SF 601 Selected Topics in Soil Science 1   

ดป 602 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 2 2 (1-2-3) 
SF 602 Selected Topics in Soil Science 2   

ดป 603 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 3 3 (2-2-5) 
SF 603 Selected Topics in Soil Science 3   

ดป 621 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 3 (2-2-5) 
SF 621 Advanced Soil Fertility   

ดป 631 เคมีของดินข้ันสูง 3 (2-2-5) 
SF 631 Advanced Soil Chemistry   

ดป 641 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกตข้ันสูง 3 (2-2-5) 
Fx 641 Advanced GIS Application   

    

 



มคอ. 2 
 

16 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาดวยตนเอง) 
ดป 651 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง 3 (2-2-5) 
SF 651 Advanced Soil Microbiology   

ภส 562 การจัดการทรัพยากรลุมนํ้า 3 (2-2-5) 
LA 562 Watershed Resource Management   

พร 560 การปรับตัวของพืช 3 (2-2-5) 
AG 560 Plant Adaptation   

และ/หรือรายวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจ หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยแมโจรับรอง ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

4)  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

ดป 691 วิทยานิพนธ 1  6 (0-18-0) 
SF 691 Thesis 1   

ดป 692 วิทยานิพนธ 2  6 (0-18-0) 
SF 692 Thesis 2   

 

5) รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสมในจํานวนหนวยกิตข้ันตํ่าของหลักสูตร 

1) รายวิชาภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใชใน
ขณะน้ัน 

2) รายวิชาบังคับกอนหรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยืประจําหลักสูตรท่ีไมได
เปนวิชาบังคับ หรือวิชาเอกเลือก 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

1.  แผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ดป 591 สัมมนา 1 (1) (1) (0) (2) 
ดป 693 วิทยานิพนธ 3 9 0 27 0 

ดป 511 วิธีวิทยาการวิจัยทางปฐพีศาสตร (3) (2) (2) (5) 
รวม 9 0 27 0 

 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ดป 592 สัมมนา 2 (1) (1) (0) (2) 
ดป 694 วิทยานิพนธ 4 9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ดป 593 สัมมนา 3 (1) (1) (0) (2) 
ดป 695 วิทยานิพนธ 5 9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 

 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ดป 594 สัมมนา 4 (1) (1) (0) (2) 
ดป 696 วิทยานิพนธ 6 9 0 27 0 

รวม 9 0 27 0 

หมายเหตุ : (  ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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2.  แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ดป 571 การจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยืน 3 2 2 5 

ดป 542 การกําเนิดและการจําแนกดิน 3 2 2 5 

ดป 511 วิธีวิทยาการวิจัยทางปฐพีศาสตร (3) 2 2 5 

….……… เอกเลือก 3 2 2 5 

ดป 591 สัมมนา 1 (1) (1) (0) (2) 
รวม 9 8 8 20 

 

ชั้นปที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ดป 592 สัมมนา 2 (1) (1) (0) (2) 
ดป 582 นิเวศวิทยาของดิน 3 2 2 5 

….......... เอกเลือก 3 2 2 5 

….......... เอกเลือก 3 2 2 5 

รวม 9 6 6 15 

 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
............ เอกเลือก  3 3 0 6 

............ เอกเลือก  3 3 0 6 

ดป 593 สัมมนา 3 (1) (1) (0) (2) 
ดป 691 วิทยานิพนธ 1 6 0 27 0 

รวม 12 6 27 12 

 

ชั้นปที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 
ดป 594 สัมมนา 4 (1) (1) (0) (2) 

ดป 692 วิทยานิพนธ 2 6 0 27 0 

รวม 6 0 27 0 

หมายเหตุ : (  ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

   1) รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

ดป  511 วิธีวิทยาการวิจัยทางปฐพีศาสตร 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : None 

  ความเขาใจพ้ืนฐานดานการวิจัย หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของสองประชากร หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียมากกวาสอง
ประชากร  หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยแบบ Factorial และ Split Plot Design หลักการ และ
ระเบียบวิธีการศึกษาความสัมพันธของขอมูลโดย Regression และ Correlation การนําเสนอโครง
รางการวิจัย 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  511 Research Methodology in Soil Sciences  3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Fundamental of research methodology. Principle and method for two 

population means comparison. Principles and methods for more than two 

population means comparison. Principles and methods of Factorial Experiment and 

Split Plot Design. Principle and method of Regression and Correlation. Formulation 

and presentation of research project  in soil science. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และผลการดําเนินงานตามหลักการทางสาขา    
ปฐพีศาสตร แลวนําเสนอในรูปรายงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  591 Seminar 1 1 (0-2-1) 
Prerequisite: None 

 Study on concepts and related theories of research report in soil 

science proper and seminar presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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ดป  592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน : ดป 596 สัมมนา 1 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และผลการดําเนินงานตามหลักการทางสาขาปฐพี
ศาสตร เพ่ิมเติมจากสัมมนา 1 สรุปเปนรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม แลวนําเสนอในรูปรายงานทาง
วิชาการ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  592 Seminar 2 1 (0-2-1) 
Prerequisite: SF 596 Seminar 1 

 Study on concepts and related theories of research report in addition 

to Seminar 1, conclusion in the form of appropriate development and seminar 

presentation. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

ดป  593 สัมมนา 3 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน : ดป 597 สัมมนา 2 

  การเขียนงานวิจัย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ หรือ
บางสวนของผลการศึกษา ดานการวิจัยทางปฐพีศาสตร  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  593 Seminar 3 1 (0-2-1) 
Prerequisite: SF 597 Seminar 2 

 Research writing, presentation and discussion on topics related to 

thesis or part of research results in soil science  

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

ดป  594 สัมมนา 4 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน :  ดป 598 สัมมนา 3 

  การเขียนงานวิจัย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ หรือ
บางสวนของผลการศึกษา ดานการวิจัยทางปฐพีศาสตร เพ่ิมเติมจากสัมมนา 3 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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SF  594 Seminar 4 1 (0-2-1) 
Prerequisite: SF 598 Seminar 3 

 Research writing, present ation and discussion on topics related to 

thesis or part of research results in soil science in addition to Seminar 3 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

   2) วิชาบังคับ 

 

ดป  542 การกําเนิดและการจําแนกดิน                                                3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  การกําเนิดของดิน ลักษณะของดินแตละชนิด ระบบการจําแนกดิน การกระจายของ
ดินประเภทตาง ๆ ทางภูมิศาสตรของโลก และประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  542 Soil Genesis and Classification                                              3 (2-2-5) 
Prerequisite:  None 

 Soil implementation; characteristics of each type of soil; system of soil 

classification; geographical distribution of each type of soil. Includes outdoor 

sessions. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  571 การจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยืน 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   บทเรียนจากการเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีดินของโลกและประเทศไทย ทบทวน
คุณสมบัติ การจําแนกประเภท และสมรรถนะของดินในประเทศไทย การจําแนกประเภท  กลไก และ
ปจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน วิธีการและมาตรการทาง
เศรษฐกิจและสังคมในการจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยืน การจัดการทรัพยากรท่ีดินตามแนว
พระราชดําริ   

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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SF  571 Sustainable Management of Soil Resource 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Lessons learnt from on global and national land resource degradation 

at level; review of properties, classification and capability of soil in Thailand; 

classification, mechanisms and factors (biophysical and socio-economical) on soil 

deterioration; methodology and socio-economic measures for sustainable soil 

resource management; in controlling soil resource deterioration; His Majesty the 

King’s approach in managing of land resource. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  582 นิเวศวิทยาของดิน 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ธรรมชาติและคุณภาพของส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมเปนพิษ บทบาทของดินท่ี
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมทางการเกษตร ความสัมพันธระหวางนิเวศวิทยาทางดินกับส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
ปรากฏการณทางชีวเคมีของระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอมเปนพิษ หลักและวิธีการในการตรวจ 
ควบคุม ปรับปรุง และกําจัดส่ิงปฏิกูลการเกษตร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  582 Soil Ecology  3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Nature and quality of environment; polluted environment; soil 

properties related to agricultural environment; relationship between soil ecology and 

polluted environment; biochemical phenomenon of ecological system and polluted 

environment; principles and methods of diagnosis, and control of polluted soil and 

renments soil  improvement and treatment of agricultural wastes. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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   3) วิชาเอกเลือก 
 

ดป  531 การวิเคราะหดิน น้ํา และพืช 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  วิธีวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดิน พืช ปุย และนํ้า หลักการใชเคร่ืองมือใน
การวิเคราะหดิน พืช ปุย และน้ํา การใชผลการวิเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมธาตุอาหาร
พืช ตลอดจนแกไขและปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  531 Soil Water and Plant Analyses 3 (2-2-5) 
Prerequisite:   None 

 Methods of chemical analyses of soil, plant, fertilizer and water; 

principles of using various apparatus in the analysis of soil, plant, fertilizer and water; 

use of analytical results in solving and improving soil for cultivation. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ดป  532 ดินปลูกขาวและการจัดการ    3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ผลสภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโตของขาวและระบบการปลูกขาวแบบตาง ๆ  การ
จัดการทรัพยากรน้ํากับการปลูกขาวแบบตาง ๆ  ลักษณะ การจําแนกดินและการใชที่ดินของดินที่ใชปลูกขาว 
ความสําคัญและความแตกตางของสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยาและองคประกอบทางแรของ
ดินปลูกขาวแบบตาง ๆ การจัดการดินปลูกขาวและดินท่ีเปนปญหาเพ่ือการปลูกขาว ผลกระทบของการปลูก
ขาวตอดินและสิงแวดลอม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  532 Soil for Rice Cultivation and their Management    3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 The influence of environments governing the rice  growing and rice 

cropping systems. Water resources management in planting rice. Characteristic, 

classification and utilization. The  importance and differences of physical, chemical, 

biochemical , microbiological and mineralogical   properties of soils under varying of  

soils for planting rice.  Management of soil and soil problems for rice planting. Impact 

of rice planting on soils and environments. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ดป  533 ดินและธาตุอาหารพืช 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 บทบาทของธาตุอาหารในดินและพืช หนาท่ีและหลักการทํางานรวมท้ังกลไกการดูด 
การเคล่ือนยายของธาตุและสารอาหารของพืชข้ันสูง การวินิจฉัย การขาดธาตุอาหารพืชและหลักการ
แกไข เทคนิคในการวิจัยดานธาตุอาหารพืช การจัดการธาตุอาหารพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF   533 Soil and Plant Nutrition 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Roles of nutrient elements in soils and plant, advanced functions and 

principles of the absorption and movement of nutrient elements in plant, diagnostic 

of the deficiency of plant nutrient elements and principles of correction, research 

technique in plant nutrient elements, management of plant nutrient elements for 

increasing yield and environmental problems protection. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  534 เคมีของดิน 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  องคประกอบทางเคมีของอินทรียวัตถุของดิน องคประกอบและโครงสรางของสาร
คอลลอยดในดินโดยสังเขป ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีสําคัญของดิน ความสําคัญของคอลลอยดตอปฏิกิริยา
ทางเคมีตางๆ ในดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  534 Soil Chemistry 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Chemical components of soil organic materials; important chemical 

behavior of soil; concise components and structure of soil colloids; importance of 

colloids towards chemical behavior in the soil. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ดป 535  ชีวกิจกรรมในดิน                                                      3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  พลวัตรศาสตรของปฎิกิริยาชีวเคมี ความสัมพันธของเอมไซม อินทรียวัตถุ และ
สารประกอบฮิวมัสท่ีพบในดิน รวมท้ังบทบาทและหนาท่ีทางชีวเคมีขององคประกอบตาง ๆ ในดินตอ
สิ่งแวดลอมของดิน 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF 535 Bio-Approach in Soil sphere 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Dynamism of bio-chemical reaction, relationship of enzyme, organic 

matter and humus compounds in soils, including roles and bio-chemical functions of 

soil components to soil environments. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  541 ทรัพยากรดินและการประเมินท่ีดิน 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ลักษณะของดิน การกระจายตัวและการใชประโยชน ตามภูมิภาคตางๆ ของโลก 
แนวความคิด ปญหาการใชทรัพยากรท่ีดิน นโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรท่ีดิน วิธีการ
ตางๆ ท่ีใชในการประเมินทรัพยากรท่ีดิน โดยการประยุกตรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร
และขอมูลระยะไกล 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  541 Soil Resources and Land Evaluation 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

  Soil characteristics, Distribution and land use in the world as the 

concepts, problems in land use resources management, policy and management 

design of land resources, appropriations of evaluation land resources with various 

methods apply by Geographic Information System (GIS) and remote sensing 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 



มคอ. 2 
 

26 

ดป  543 การสํารวจระยะไกล เพ่ือการเกษตรและส่ิงแวดลอม                      3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  หลักการการสํารวจขอมูลระยะไกล การสํารวจขอมูลธรรมชาติดวยภาพถาย
ดาวเทียม สัญญาณขอมูลภาพดาวเทียม การแปล ภาพถายดาวเทียม การใชประโยชนจากภาพ
ดาวเทียมในงานภูมิศาสตร การประยุกตการสํารวจขอมูลระยะไกลในระบบภูมิสารสนเทศ           
เพ่ือการเกษตรและส่ิงแวดลอม 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  543 Remote Sensing for Agriculture and Environment                    3 (2-2-5) 
Prerequisite:  None 

 Principles of remote sensing, natural resource surveying, satellite data, 

image processing, image interpretation, and use of satellite imageries in geography 

and the application of remote sensed data in geoinformatic information systems for 

agricultural and environmental. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  544 ธรณีสัณฐานวิทยา 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ลักษณะและสภาพการเกิดของพ้ืนท่ีผิวโลก หิน การใชแผนท่ีแบบตางๆ และขอมูล
ระยะไกลในการแปลความหมายของสภาพพ้ืนผิวโลก หิน ที่มีอิทธิพลตอการกําเนิดดิน ความสัมพันธ
ของดินกับสภาพทางธรณีและหิน ของพ้ืนท่ีนั้น ๆ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  544 Geomorphology 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Characteristics and status of origin of earth surface and rock, map 

application, remote sensing  that affect the origin of soil; relationship of soil with 

conditions of earth surface. Field trips required. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ดป  551 ความสัมพันธระหวางดิน นํ้า และพืช 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   ความสําคัญของฟสิกสของดิน ความสัมพันธของดินและนํ้า ในดานคุณสมบัติตางๆ 
ไดแก การดูดยึดนํ้าของดิน การเคล่ือนท่ีของนํ้าในดินและพืช  การคายระเหยนํ้าอิทธิพลของการขาด
น้ําตอการเจริญเติบโตและตอผลผลิตของพืช ประชากรของพืชกับประสิทธิภาพการใชน้ํา  

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  551 Soil, Water and Plant Relationship 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Importance of soil physic, the relationship between soil and water, 

water absorption movement of water in soils and plants, transpiration, effects of 

dehydration towards plant growth and yield, plant population with water use 

efficiency. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  572 การกรอนของดินและการควบคุม 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ความสําคัญและประเภทของการกรอนของดิน กลไกและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
กรอนของดิน ความสามารถกอการกรอนของฝน การวิจัยและการควบคุมการกรอนของดิน 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือประเมินการกรอนของดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  572 Soil Erosion and its control 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 The importance and types of soil erosion; mechanisms and factors 

effecting soil erosion; the erosivity of rain; research and measures for soil erosion 

control; mathematical model for simulation of soil erosion.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ดป  573 ดินท่ีเปนปญหา การฟนฟู และการจัดการเพ่ือการเกษตร 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  ความหมายและปจจัยท่ีมีสงผลตอกระบวนการเกิดและการแพรกระจายของดินท่ี
เปนปญหา คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีววิทยาของดินมีปญหา ความสัมพันธระหวางดินท่ีเปน
ปญหาและระบบการผลิตทางการเกษตรและระบบนิเวศน การปรับปรุงดินท่ีมีปญหา งานการวิจัยดิน
มีปญหาและการแกไข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  573 Problem Soils and Their Reclamations and Managements    3 (2-2-5)  
  for Agriculture 

Prerequisite: None 

 The  definition and influence of factors on the genesis and distributions 

of various problem soils. The characteristics of chemical, physical and biological of 

soil properties of varying problem soils. The interrelationships between  of agricultural 

systems and ecosystems. Problem soil managements. The current research studies 

on problem soils and their solving. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  581 พิษวิทยาในดิน 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  องคประกอบของดิน การเกิดดิน ส่ิงเปนพิษในดินท่ีมาจากวัตถุตนกําเนิด และมา
จากสภาพ แวดลอมตามธรรมชาติ ส่ิงเปนพิษท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีและชีววิทยาในดิน 
และบทบาทของส่ิงเปนพิษในดินตอระบบนิเวศ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห) 
 

SF  581 Soil Toxicology 3 (2-2-5) 
Prerequisite:  None 

 Soil components; origin of soil; soil pollutants from the parent 

materials and from the natural environment; pollutants caused by chemical and 

biological changes in the soil; and role of soil pollutants on the ecological system 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ดป  583 ปฐพีเคมีส่ิงแวดลอม 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  ความสําคัญเคมีดินตอส่ิงแวดลอม การดูดซับ การเคล่ือนท่ี และการเส่ือมสลายของ
สารมลพิษในดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  583 Environment Soil Chemistry 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

   Importance of soil chemistry to the environment, absorption, 

mobilation and soil pollutants degradation. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  584 ภูมิชีวินของดิน 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  กลไกธรรมชาติท่ีแปรเปลี่ยน ความสัมพันธแวดลอมของดินและส่ิงมีชีวิต ความย่ังยืน
ของสภาวะแวดลอมตอการดํารงอยูไดของชีวิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  584 Soil Biosphere 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

   Natural mechanism revolutionizing, Relationship of Soil and Bioshere, 

Sustainable of ecosystem to support  the existence of life. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  มีลักษณะเปนกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดเลือกหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจแขนงวิชา
นั้นๆ โดยใหนักศึกษาคนควา เรียบเรียง และนําเสนอ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
หมายเหตุ ประกาศหัวขอเม่ือจะเปดสอน 
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SF  601 Selected Topics in Soil Science 1 1 (0-2-1) 
Prerequisite: None 

 Study of interesting topics chosen by the instructor including data 

collection, writing and presentation. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

Remark: Topic will be announced after registering for the course. 

 

ดป  602 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 2 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  มีลักษณะเปนกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดเลือกหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในแขนง
วิชาน้ัน ๆ โดยใหนักศึกษาคนควา เรียบเรียง และนําเสนอ 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห) 
หมายเหตุ ประกาศหัวขอเม่ือจะเปดสอน 

 

SF  602 Selected Topics in Soil Science 2 2 (1-2-3) 
Prerequisite: None 

 Study of interesting topics chosen by the instructor including data 

collection, writing and presentation. 

(Lecture 1 hour, Practice 2 hours, Self Study 3 hours/week) 

Remark: Topic will be announced after registering for the course. 
 

ดป  603 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 3 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  มีลักษณะเปนกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดเลือกหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในแขนง
วิชาน้ัน ๆ โดยใหนักศึกษาคนควา เรียบเรียง และนําเสนอ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
หมายเหตุ ประกาศหัวขอเม่ือจะเปดสอน 
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SF  603 Selected Topics in Soil Science 3 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Study of interesting topics chosen by the instructor including data 

collection, writing and presentation. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

Remark: Topic will be announced after registering for the course. 

 

ดป  621 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ทฤษฎีและวิธีการศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของกับความอุดมสมบูรณของดิน หลักการและ
เทคนิคการวิเคราะหธาตุอาหารในดินและพืช ปจจัยท่ีบงบอกความสัมพันธตอความอุดมสมบูรณของ
ดินและบทบาทการวางแผนแกไขปญหาดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณระยะยาว  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  621 Advanced Soil Fertility 3 (2-2-5) 
Prerequisite:  None 

 Theory and study methodology involving in problems of soil fertility, 

principles and techniques of nutrient elements analysis in soils and plant, factors 

indicating the relation to soil fertility, roles of long-term planning in solving the 

problems of infertile soils 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  631 เคมีของดินข้ันสูง 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ระบบปฏิกิริยาตาง ๆ ทางเคมีของดิน ทฤษฎีของการแลกเปล่ียนอิออน โครงสราง
และสมบัติทางเคมีของแรดินโดยเฉพาะดินเหนียว ความสัมพันธระหวางวิชาเคมีของดินกับวิชาอ่ืนใน
สาขาปฐพีศาสตร เทอรโมไดนามิกและเคมีกายภาพของสารละลาย สมดุลเคมีในสารละลายดิน จลน
เคมีของสารละลายดิน ทฤษฎีการแลกเปล่ียนไอออน โมเดลคณิตศาสตรท่ีอธิบายการดูดซับไอออน 
และเคมีไฟฟาของดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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SF  631 Advanced Soil Chemistry 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Various chemical reactions of soil; theory of ion exchange; structure 

and properties of soil minerals particularly clay soils; relationship between soil 

chemistry course with other plant science courses; thermodynamics and physical 

chemistry of solution; chemical equilibrium of soil solutions; kinetics of soil solutes; 

mathematical model to explain ion absorption and  electro- chemical in soil. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป 641 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรประยุกตข้ันสูง 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ลักษณะขอมูลทางภูมิศาสตร 
การแสดงและอางอิงขอมูลทางภูมิศาสตร การสรางแบบจําลองขอมูล การเก็บและบํารุงรักษาขอมูล 
การสรางแผนที่ และการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพ่ือการเกษตรและส่ิงแวดลอม 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF 641 Advanced GIS Application 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

 Concepet theory of geographic information system, characteristics of 

geographic data, data representation, and georeferncing, geographic data modeling, 

geographic data collection and maintaining, cartography and map generation, 

application of geographical information for agricultural and environmental. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ดป  651 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน :  ดป 451 จุลชีววิทยาของดิน   
  หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

   การแปรรูปของอินทรียวัตถุโดยจุลินทรียดิน กลไกของการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
การจําแนกและสรีรวิทยาของจุลินทรียดินท่ีสามารถตรึงไนโตรเจน ปจจัยท่ีควบคุมการตรึงไนโตรเจน
โดยจุลินทรียดิน เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพของจุลินทรียดินในการยอยสลายอินทรียวัตถุและ
การตรึงไนโตรเจน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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SF  651 Advanced Soil Microbiology 3 (2-2-5) 
Prerequisite: SF 451 Soil Microbiology or upon the curricular committee’s consent 

 Transformation of organic matter by soil microorganisms, mechanism 

of atmospheric nitrogen fixation, classification and physiology of nitrogen fixing soil 

microorganisms, factors affecting nitrogen fixation by soil microorganisms, evaluation 

techniques of organic matter decomposition and nitrogen fixation efficiency by soil 

microorganisms and its efficiency. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ภส 562 การจัดการทรัพยากรลุมนํ้า 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน:  ไมมี 

แนวคิดบูรณาการเก่ียวกับทรัพยากรลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้าและสมดุล
ทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า การจําแนกประเภทลุมนํ้าดวยปจจัยทางภูมิกายภาพ
และปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม การจัดชั้นคุณภาพลุมนํ้าและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีลุมนํ้า อุทกภัย ความแหงแลงและมลพิษในพ้ืนท่ีลุมนํ้า การฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีเส่ือม
โทรมในพ้ืนท่ีลุมนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรลุมนํ้าดวยชุมชนมีสวนรวม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

LA 562 Watershed Resource Management 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

Integrated concept of watershed resources concerning of structure and 

balance of watershed ecosystem. Principles of watershed  resource management, the 

criteria of watershed classification by geomorphologic and socio-economic factors. 

Watershed classification and regulation on watershed development. Flood and 

drought disaster, pollution, rehabilitation and development on specific deteriorated 

area  in the watershed.  People participation in watershed resource management.    

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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พร  560 การปรับตัวของพืช 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การปรับตัวของพืช นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ การแพรกระจายของพืช แบบแผนการ

กระจาย ทฤษฎีความทนทาน การปรับตัวของพืชโดยการคัดเลือกธรรมชาติ แนวคิดอีโคไทป ศูนยกลางของ
แหลงกําเนิดของพืชปลูก การจําแนกปจจัยแวดลอม สภาพแวดลอมกับการปรับตัวของพืช การปรับตัวของพืชปลูก  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

AG 560 Plant Adaptation 3 (2-2-5) 
Prerequisite: None 

Plant adaptation. Ecology and ecosystem. Plant distribution. Pattern. 

The tolerance theory. Adaptation through natural selection. Ecotype concept. 

Centers of origin of cultivated plants. Environmental factor classification. Environment 

and plant adaptation. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

   4) วิทยานิพนธ 
 

ดป  691 วิทยานิพนธ 1 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  การต้ังโจทยวิจัยและวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิและการ
สํารวจพ้ืนท่ี เรียบเรียงเปนโครงรางวิทยานิพนธจนไดรับการอนุมัติ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  691 Thesis 1 6 (0-18-0) 
Prerequisite: As approved by program committee 

 Formulation of a research topic as related to problems identification 

and objectives by review of literature, gathering secondary data and field survey; 

writing the brancework and presentation of an approved thesis proposal 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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ดป  692 วิทยานิพนธ 2 6 (0-18-0) 
วิชาบังคับกอน :  ดป 691 วิทยานิพนธ 1 

  ดําเนินกิจกรรมตามโครงรางวิทยานิพนธ เรียบเรียงผลงานเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  692 Thesis 2  6 (0-18-0) 
Prerequisite:  SF 691 Thesis 1 

 Conduct research activities as proposed in thesis proposal, report 

presentation of the results to submit to peer reviewed for academic committes or 

academic publication 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 

 

ดป  693 วิทยานิพนธ 3 9 (0-27-0) 
วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  การต้ังโจทยวิจัยและวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิและการ
สํารวจพ้ืนท่ี เรียบเรียงเปนโครงรางวิทยานิพนธจนไดรับการอนุมัติ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  693 Thesis 3 9 (0-27-0) 
Prerequisite: As approved by program committee 

 Formulation of research problems identification and objectives by 

review of literature, secondary data, field survey, presentation of an approved thesis 

proposal 

(Lecture 0 hour, Practice 27 hours, Self Study 0 hour/week) 

 

ดป  694 วิทยานิพนธ 4 9 (0-27-0) 
วิชาบังคับกอน :  ดป 693 วิทยานิพนธ 3 

  ดําเนินกิจกรรมตามโครงรางวิทยานิพนธ เรียบเรียงผลงานเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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SF  694 Thesis 4  9 (0-27-0) 
Prerequisite:  SF 693 Thesis 3 

 Conduct research activities as proposed in thesis proposal, report 

presentation of the results to submit to peer reviewed for academic committes or 

academic publication 

(Lecture 0 hour, Practice 27 hours, Self Study 0 hour/week) 

 

ดป  695 วิทยานิพนธ 5 9 (0-27-0) 
วิชาบังคับกอน :  ดป 694 วิทยานิพนธ 4 

  ดําเนินการตอเน่ืองจากวิชา ดป 694 วิทยานิพนธ 4 และนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
ทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง อยางนอย 1 เร่ือง 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  695 Thesis 5 9 (0-27-0) 
Prerequisite: SF 694 Thesis 4 

 Continue conducting from SF 694 Thesis 4 and submit to peer 

reviewed for academic committes or academic publication at least 1 topic. 

(Lecture 0 hour, Practice 27 hours, Self Study 0 hour/week) 

 

ดป  696 วิทยานิพนธ 6 9 (0-27-0) 
วิชาบังคับกอน :  ดป 695 วิทยานิพนธ 5 

  ดําเนินการตอเน่ืองจากวิชา ดป 695 วิทยานิพนธ 5 และนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
ทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง อยางนอย 1 เร่ือง 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

SF  696  Thesis 6 9 (0-27-0) 
Prerequisite:  SF 695 Thesis 5 

 Continue conducting from SF 695 Thesis 5 and submit to peer 

reviewed for academic 36ommittees or academic publication at least 1 topic. 

(Lecture 0 hour, Practice 27 hours, Self Study 0 hour/week) 
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  3.2.2 อาจารยประจํา  
ท่ี ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณ 

วุฒิ 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ปพ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย นายอานัฐ   
ตันโช 

Ph.D. 
 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 

Biological 

Sciences  

ปฐพีวิทยา 
ปฐพีวิทยา 

The University of 

Katholieke Leuven 

Belgium 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2539 

 

 

2528 

2526 

2 รองศาสตราจารย นายปราโมช      
ศีตะโกเศศ 

Ph.D. 
 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Doctor rerem 

Naturalium 

Technicarum 

เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร 

Die Universitat fur 

Bodenkultur University, 

Austria 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2536 

 

 

2523 

2519 

3 ผูชวยศาสตราจารย ปฏิภาณ   
สุทธิกุลบุตร 

Ph.D. 

 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 

Biosciences and 

Biotechnology 

ปฐพีศาสตร 
ปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร 

Mie University, Japan 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

2548 

 

 

2535 

2530 

4 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวศุภธิดา  
อ่ําทอง  

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ.
(เกียรติ
นิยม) 

Soil Science 

ปฐพีศาสตร 
เกษตรศาสตร  
(ปฐพีศาสตร) 

University of Copenhagen, 

Denmark  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554 

2540 

2534 

5 อาจารย นางสาวจีราภรณ 
อินทสาร  

Dr . 
Sc. Agr. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Soil Science 

 

ปฐพีศาสตร 
ปฐพีศาสตร 

Hohenheim University, 

Germany 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2549 

 

2540        

2538 

6 อาจารย นางสาววีณา   
นิลวงศ  

ปร .ด. 
วท .ม. 
วท .บ. 

ปฐพีศาสตร 
ปฐพีศาสตร 
เกษตรศาสตร 
(ปฐพีศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2552 

2546 

2542 

7 อาจารย นายจักรพงษ  
ไชยวงศ 

วท.ม. 
วท.บ. 

ปฐพีศาสตร 
ปฐพีศาสตรและ 

อนุรักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2549 

2542 
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  3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ท่ี ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ  - สกุล คุณ 

วุฒิ 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ปพ.ศ. 

1 ศาสตราจารย นายไพบูลย  
วิวัฒนวงศวนา 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

วท.บ. 

Agronomy and  

Soil Science 

Soil Science 

 

พืชไร 

Cornell University,USA 

 

Oregon State University, 

USA 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2521 

 

2516 

 

2510 

2 รองศาสตราจารย นางสาวมัตติกา 
พนมธรนิจกุล 

Ph.D. 

 

วท.ม. 
วท.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Soil Structure  

and Soil water  

เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร 

University of Adelaide, 

Australia 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2540 

 

2516 

2514 

3 รองศาสตราจารย  นายบรรพต  
ตันติเสรี  

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Plant and Soil 

Science 

ปฐพีวทิยา 

Taxas A&I University, USA. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2519 

2514 

4 รองศาสตราจารย นายสมชาย 

องคประเสริฐ 

วท.ม. 
วท.บ. 
(เกียรตินิยม) 

ปฐพีวทิยา 
ปฐพีวทิยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2518 

2515 

5 ผูชวยศาสตราจารย นายนิวัตน   
หิรัญบูรณะ 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

กส.บ. 

Agronomy and 
Soil Science 

Agronomy and 

Soil Science 

กสิกรรมและ 

สัตวบาล 

University of Hawaii, USA 

 

University of  Hawaii, USA 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2517 

 

2514 

 

2510 

6 ผูชวยศาสตราจารย 
 

นายจิตติ   
ปนทอง  

Ph.D. 

M.S. 

 

กส.บ. 

Pedology 

Pedology and 

Soil Survey  

กสิกรรมและ 

สัตวบาล  

University of Reading, UK 

University of Reading, UK 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2522 

2513 

 

2509 

7 ผูชวยศาสตราจารย  นายไพฑูรย   
 กิติชัยชนานนท 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ปฐพีวทิยา 
ปฐพีวทิยา 
ปฐพีวทิยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2533 

2516 

2512 

8 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวสมจิตร 
อยูเปนสุข 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยา 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2547 

2532 

2527 
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ท่ี ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ  - สกุล คุณ 

วุฒิ 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ปพ.ศ. 

9 อาจารย นางสาวอรวรรณ   
ฉัตรสีรุง 

Ph.D. 
 

M.S. 

 

วท.บ. 

Applied 

Bioscience and 

Biotechnology 

Soil Science 

เกษตรศาสตร 

Mie University, Japan  

 

Wageningen University, 

Netherland 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2546 

 

 

2532 

2523 

 

10 นักวิชาการเกษตร นายชูชาติ   
สันธทรัพย 

Ph.D. 
 

 

 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 

Bioscience and 

Biotechnology 

Soil Science 

เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร 

Mie University, Japan  

 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2546 

 

 

 

2532 

2523 

11 นักวิชาการเกษตร นายนิวัติ   
อนงครักษ 

วท.ด. 
วท.ม. 

ปฐพีวทิยา 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2546 

2532 

12 นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

นางวรางคณา 
สงวนพงษ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2544 

2540 

2536 

13 นักสํารวจดิน  
ชํานาญการพิเศษ 

นางกาญจนา 
ชื่นพิชัย 

Ph.D. 

 

 

 

 

M.Ag.Sc. 

 

วท.บ. 

Rural and 

Regional 

Planning Related 

to GIS & Expert 

System 

Crop Science 

 

พืชไร 

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

 

 

 

University of Queensland, 

Australia. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2544 

 

 

 

 

2530 

 

2522 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 

มีการศึกษาดูงาน การเขาเย่ียมชม การจัดประสบการณภาคสนามเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัย
แลกเปล่ียนประสบการณดานปฐพีศาสตรและทรัพยากรดิน ในองคกรท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชน   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา  มีดังน้ี 

1) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางดานปฐพีศาสตรและทรัพยากรดิน
ไดอยางเหมาะสม 

2) ไดประเด็นหัวของานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ  หรือ การคนควาอิสระ ที่ตรงความ
ตองการของผูใชงานบัณฑิต 

4.2 ชวงเวลา 

 การเรียนรูประสบการณภาคสนาม สามารถดําเนินกิจกรรมในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2  
ของทุกชั้นป โดยแทรกเปนสวนหนึ่งของกรณีศึกษาในวิชาเรียน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

1) กําหนดใหสงโครงรางวิทยานิพนธภายในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษาท่ี  2  กําหนดใหมีการ
รายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา กําหนดระยะเวลาดําเนินการ
วิจัยใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษาท่ี 2  ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 

2) ขอกําหนดเก่ียวกับการคนควาอิสระ เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

 จัดใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมการวิจัย ตามโจทยท่ีสนใจ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน และวาจา โดยจัดใหมี
การนําเสนอ ผลงานวิจัยโดยอาจารยสอบประเมินผลไมต่ํากวา 3 คน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1) มีองคความรูจากการวิจัย 

2) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
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4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติและ
คณิตศาสตร 

5) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืน 

6) มีความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ชวงเวลา 

 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

5.4 จํานวนหนวยกิต    

แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ   
1) อาจารยทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ เพ่ือให

คําแนะนําแกนักศึกษา โดยนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองท่ีตนสนใจ 

2) อาจารยท่ีจัดตารางเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา ตลอด 
15 สัปดาห 

3) จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาท่ีดูแลอุปกรณ
เคร่ืองมือใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ สารเคมี ตลอด
การทํางานนอกเวลา  

5) มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ท้ังในศูนยคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยและในหองปฏิบัติการของหลักสูตร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) จัดใหมีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
2) ใชระบบการใหคะแนน (Grading) และระดับแตมคะแนน (Grade point) ในการ

ประเมินผล 

3) นักศึกษาตองสอบผานการสอบเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของ
บัณฑิตวิทยา ลัย  โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบ รับรองควา ม รู
ภาษาตางประเทศของนักศึกษาจากการสอบของสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง
มาตรฐาน 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ทักษะดานงานวิจัย  
 

 

1.กําหนดใหมีการคนควาหาความรูดานกรอบแนวคิดและ ระเบียบวิธีวิจัย  

2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณงานวิจัยจากคณาจารยและ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
3. นักศึกษาเ รียนรูดวยตนเองต้ังแต ข้ันตอนวางแผนการทดลอง 

ดําเนินการทดลอง วิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาให
คําแนะนํา 

2. ดานภาษาตางประเทศ  1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

2. จัดการเรียนการสอนโดยคนควาวารสารภาษาอังกฤษ จัดทํารายงาน
และนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ 

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. สงเสริมใหนักศึกษาตองใชทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความยึดม่ันความดีงามในทางวิชาการ  ซ่ือสัตยสุจริต  เสียสละและมีนํ้าใจ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 

3) เคารพสิทธิของผูอ่ืน คํานึงถึงความเสมอภาค  รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑใน
สังคม  

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม  

นักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดตัวบงชี้ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม เม่ือเร่ิม
เปดภาคการศึกษา 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู  
 2) คณาจารยผูประสานงานรายวิชา/ผูสอน ภายในมหาวิทยาลัย 

 3) คณาจารยผูสอน ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2.2 ดานความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีท่ีสําคัญในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา  
2) มีความสามารถในการประสมประสานเน้ือหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ  
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความกาวหนาและการปรับเปล่ียน

เน้ือหาวิชาท่ีศึกษา  
4) มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ  

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน โดยอาจารยภายในมหาวิทยาลัย 

และอาจารยภายนอกท่ีมีประสบการณตรงกับเน้ือหาวิชา โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา และส่ืออิเล็กโทรนิกส ไดแก Power Point, 

Internet, E-learning, วีดีทัศน, CD   
 2) การศึกษา ดูงานในภาคสนามท่ีตรงกับเน้ือหาวิชา 
 3) การคนควาและทํารายงานท้ังเด่ียว 

 4) การอภิปรายโดยใชหลักการ ทฤษฎี ท่ี ศึกษา โดยประสมประสานกับ
เน้ือหาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) การประเมินผลการเรียนรู ใชวิธีการท่ีสอดคลองกับกลยุทธการสอนท่ีนํามาใช

ในแตละวิชา 
2) การสอบแบบอัตนัยท่ีเนนความสามารถในดานหลักการและทฤษฏี การ

ประสมประสานเน้ือหา ความสามารถประเมินตรวจสอบความกาวหนา 
ความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

3) ใชการประเมินผลหลายคร้ัง และตอเน่ือง ไดแก การสอบยอย การรายงาน 
การนําเสนอ และการสอบเมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชา   

2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีความสามารถในการใชระบบคิดท่ีวิเคราะห สังเคราะหและวิพากษได  
2) มีความสามารถในการประยุกตความรูท่ีไดรับเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและ

นําไปบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
3) มีความสามารถในประเมิน สรุปประเด็นและสรางองคความรูใหมได 
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  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสใชความรู ในการแกไขปญหา 
ไดแก การเรียนรูแบบแกไขปญหา (problem-based learning) หรือ การ
จัดทําโครงการ (project based learning) 

2) มอบหมายงานท่ีพัฒนาผูเรียนในลักษณะการใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง (area-based) 
มีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืน มีการวิเคราะห สังเคราะห  

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
(research-based learning) 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ประเมินจากหลักการ การเรียนรูแบบแกไขปญหา การจัดทําโครงการ การใช
พ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง และการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม ประเมินในระดับตัว
นักศึกษา และกลุม โดยใชวิธีการนําเสนอผลงานท่ีมีผูทรงคุณวุฒิ หรือ 
อาจารยจากภายนอกมีสวนรวมรับฟง และประเมินผล 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสํานึกตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังในระดับปจเจกและองคการ  

2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยูบนพ้ืนฐานของการ
นับถือความแตกตางและคุณคาของความหลากหลาย 

3) มีภาวะการเปนผูนํา  ชวยเหลือผูอ่ืนและแกไขปญหาในสถานการณตางๆ  ได
อยางเหมาะสม 

4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) นักศึกษามีส วนร วมในการกําหนดตัวบงชี้ ผลการเ รียนรูด าน ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เม่ือเร่ิมเปดภาคการศึกษา 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตอง มี     
ปฎิสัมพันธระหวางบุคคล โดยกําหนดหนาท่ีการทํางานในกลุมโดยให
นักศึกษาหมุนเวียนกันทําหนาที่ 
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 

2) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมท่ีไดรับมอบหมาย
ใหทํางาน  

3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํา
กิจกรรมกลุมและงานท่ีตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล  พัฒนากรของ
นักศึกษาแตละคน และกลุม 

2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใชทักษะทางภาษาและรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล  ติดตอส่ือสาร 
จัดการและนําเสนอขอมูลได 

3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติ  และทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานมาใชใน
การศึกษา คนควา วิเคราะหและนําเสนอประเด็นตางๆ ได 

4) มีความสามารถในการคนควา  หาความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพดวย
ตนเอง  

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน หองสมุด internet ไรสาย ใหนักศึกษาเขาถึงได 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดใหนักศึกษาคนควาในหัวขอท่ีกําหนด 
มาเรียบเรียง และนําเสนอในชั้นเรียน ท่ีจําเปนตองใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ความเพียงพอของทรัพยากรสนับสนุนท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) กิจกรรมการนําเสนอผลจากการคนควาในหัวขอท่ีกําหนด โดยประเมินจาก
ปจจัยดานทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการนําเสนอ และคุณภาพของผลงาน
ที่นําเสนอ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต                   

ดป 511 วิธีวิทยาการวิจัยทางปฐพีศาสตร � � � � �   � � � �   � � � � � � � � � 

ดป 591  สัมมนา 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 592  สัมมนา 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 593  สัมมนา 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 594  สัมมนา 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

รายวิชาบังคับ                   

ดป 542 การกําเนิดและการจําแนกดิน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 571  การจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยืน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 582 นิเวศวิทยาของดิน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

รายวิชาเอกเลือก                   

ดป 531 การวิเคราะหดิน น้ํา และพืช � � � � � � �   � � � � � � � � � � � 

ดป 532 ดินปลูกขาวและการจัดการ � �  � � �   � � �  � � � �  � 

ดป 533 ดินและธาตุอาหารพืช � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 534 เคมีของดิน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 535 ชีวกิจกรรมในดิน � �   � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 541  ทรัพยากรดินและการประเมินท่ีดิน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 543  การสํารวจระยะไกลเพ่ือการเกษตร  
            และสิ่งแวดลอม 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 544 ธรณสีัณฐานวิทยา � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 551 ความสัมพันธระหวางดิน นํ้า และพืช � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 572 การกรอนของดินและการควบคุม � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 573 ดินท่ีเปนปญหา การฟนฟู และการ
จัดการเพ่ือการเกษตร 

� �  � � ¡   � ¡ �  � ¡ � �  ¡ 

ดป 581 พิษวิทยาในดิน � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 583  ปฐพีเคมีสิ่งแวดลอม � � � � � � �   � � � � � � � � � � � 

ดป 584  ภูมิชีวินของดิน � � � � � � � � � � � � � � � � �  � 

  หมายเหตุ   �  หมายถึงความรับผิดชอบหลัก  �   หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

ดป 601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 

ดป 602 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 2 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 

ดป 603 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 3 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 

ดป 621 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง � � � � � � � � � � � � � � � � �  � 

ดป 633 เคมีของดินข้ันสูง   � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 641  เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
            ประยุกตขั้นสูง 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 651 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ภส 562  การจัดการทรัพยากรลุมนํ้า � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

พร 560  การปรับตัวของพืช � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

วิทยานิพนธ                   

ดป 691 วิทยานิพนธ 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 692 วิทยานิพนธ 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 693 วิทยานิพนธ 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 694 วิทยานิพนธ 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 695 วิทยานิพนธ 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ดป 696 วิทยานิพนธ 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

หมายเหตุ  �  หมายถึงความรับผิดชอบหลกั  �   หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใชตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และ
ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใชในขณะน้ันโดยอนุโลม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

1) เม่ือรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหกรรมการประจําหลักสูตรหรือกรรมการระดับอ่ืนตาม
ความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และใหเกรดในรายวิชาน้ัน ถาผิดสังเกต 
เชน มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ใหบันทึกและรายงานผลตอกรรมการประจําคณะ 

2) กรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเร่ืองการทวนสอบใหเปนวาระ
พิจารณาการรายงานผลจาก ขอ 1  

3) กรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจํารายวิชาทบทวนการใหเกรด  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ติดตามผลศึกษา และการทําวิ จัย (วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ) การนําเสนอผลงานทางวิชาการตามขอกําหนดของบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนการสนับสนุนให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในเวลาท่ีกําหนด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา      
ในดานความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

3) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ี เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 แผน ก แบบ ก 1 

1) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
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3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไมนอยกวา 2 เร่ือง 

3.2 แผน ก แบบ ก 2 

1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไมตํ่า
กวา 3.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

2) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

4) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไมนอยกวา  1 เร่ือง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจถึง

บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจน
หลักสูตรท่ีสอน 

1.2 จัดทําระบบพ่ีเล้ียง (mentoring system) ใหกับคณาจารยใหม   
1.3 คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบและนโยบาย ระบบการทํางานตางๆ 

ในสวนท่ีเก่ียวของของคณะ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและ
การประเมินผล 

2) ใหความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
3) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียน

การสอน 

4) สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามตําแหนงงาน 
เชน การประชุมวิชาการ 

2) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการและ
วิชาชีพ 

3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร   
1.1 แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระบุไวในแนวทางการ

บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ/ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ประกาศใชในขณะน้ัน และระเบียบ/ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
โดยอนุโลม 

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีสนับสนุน ชวยเหลือ และดําเนินกิจกรรมได
ครบถวน ตามเกณฑของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.3 กําหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีสวนรวม ในกิจกรรมตามขอ 1.1 และ 1.2  
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ตางคณะ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มีอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝกอบรมทาง
ดินและปุยชั้นสูง เปนสถานท่ีสอน  พ้ืนท่ีประมาณ  4,000 ตารางเมตร  ประกอบดวยหองเรียนขนาด
เล็ก 6 หอง หองประชุมขนาดใหญ 3 หอง 

มหาวิทยาลัยแมโจ มีทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ของหองสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยแมโจ มีทุกประเภทประกอบดวย หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร และหนังสือพิมพ จุลสาร 
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกลาวขางตนมีจํานวนดังน้ี 

จํานวนหนังสือ ณ วันท่ี 31  มกราคม  2554 

หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

000 เบ็ดเตล็ด 7, 658 เลม 1,597 เลม 

100 ปรัชญา 1, 842 เลม 290 เลม 

200 ศาสนา 3,512 เลม 210 เลม 

300 สังคมศาสตร 39,675 เลม 4,999 เลม 

400 ภาษาศาสตร 3,229 เลม 1,221 เลม 
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หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

500 วิทยาศาสตรบริสุทธ์ิ 7,559 เลม  5,180 เลม 

600 วิทยาศาสตรประยุกต 31,020 เลม 11,631 เลม 

700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 2,957 เลม  623 เลม 

800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,442 เลม 34 เลม 

900 ประวัติศาสตร 5,350 เลม 791 เลม 

 รวม 125,244 เลม 26,576 เลม 

 

ส่ือโสตทัศนวัสดุ  
รายการ จํานวน 

CD/DVD เกษตร 171 

CD/DVD การศึกษา 61 

CD/DVD สารคดี 99 

CD/DVD บทเรียนภาษา 26 

CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 116 

CD/DVD กีฬา 31 

CD/DVD บันเทิง 10 

รวม 514 

 

รายการ จํานวน 

บทความวารสาร 103,302 

วารสารภาษาไทย 719 

วารสารภาษาตางประเทศ  495 

ฐานขอมูลออนไลน 16 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
E-book, E-clipping, E-journal 

5 

  

นอกจากน้ี ยังมีหองสมุดของหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา วิทยาเขตพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ 
เปนตน และยังมีการติดตอส่ือสารแบบเชื่อมโยงเครือขายในฐานขอมูล Journal Link และ
วิทยานิพนธ/งานวิจัยออนไลน ตลอดจนสหบรรณานุกรม 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดต้ังศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขั้นสูง 

2) คณะผลิตกรรมการเกษตร  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอน ตํารา สื่ออุปกรณในหองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัย 

3) คณะผลิตกรรมการเกษตร  จัดประชุมเพ่ือใหคณาจารยรวมกันวางแผนในการเสนอ
งบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและ

ผูเรียน 

2) ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา 

 

3. การบริหารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม 

3.1.1 กําหนดคุณสมบัติ 
1) คุณสมบัติท่ัวไปเปนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัย

ที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค 1) และ
นําไปสูวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

2) คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร  

- สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตองมีผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปฐพีศาสตร 

- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 

3.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก 

 โดยการสอบขอเขียน หรือ สอบสัมภาษณ และ/หรือทดสอบความสามารถในการ
สอน โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะแตงต้ัง 

3.1.3 การแตงต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

1) จัดประชุมคณาจารยในคณะฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนประจําปของคณะฯ 
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2) จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง เพ่ือการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 

3) จัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุก
รายวิชาในหลักสูตรอยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เพ่ือ 

- การแบงภาระงานสอน 

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 

- การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 

- เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง
หลักสูตร  

- หาแนวทางท่ีจะทําใหหลักสูตรบรรลุเปาหมาย 

4) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกส้ินป
การศึกษา เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร 

5) ใหแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความ

เหมาะสม  
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา 

และบางหัวขอท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 
3) การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองมีการวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยาง

นอย 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษทุก
ภาคการศึกษา  

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) มีการกําหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนใหตรง

ตามภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ 

2) ตองผานการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแมโจ ในตําแหนงน้ันๆ   
4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน   

1) จัดใหมีการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
2) จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานนอกเหนือจากการทํางานตามท่ีไดกําหนดไว 
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3) สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับคณาจารยในโครงการบริการวิชาการ และ
งานวิจัยของคณะฯ 

4) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนควบคุมดูแลให
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา  
1) คณะฯ แตง ต้ังอาจารย ท่ีปรึกษาใหแก นักศึกษาทุกคน เ พ่ือทําหนาท่ีตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2) อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานพรอมกําหนดเวลาวางเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
เขาพบไดตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

3) อาจารยเปดชองทางการส่ือสารทางสารสนเทศ เชน E-mail, FaceBook ฯลฯ 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเร่ืองการประเมินผลในรายวิชาหรือเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนการสอน สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

1. ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจําวิชา 
2. ยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล

การศึกษา 
3. นักศึกษาสามารถย่ืนคํารองอุทธรณได โดยตรงตอคณบดี /อธิการบดี หรือ

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

6.1 จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในสาขาท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป 
6.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

/ / / / / 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

/ / / / / 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

/ / / / / 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

/ / / / / 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

/ / / / / 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 / / / / 

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

/ / / / / 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

/ / / / / 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

/ / / / / 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 / / / / 

12. ระดับความพึงพอใจของผู ใชมหาบัณฑิตท่ีมีตอ
มหาบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  / / / 

13. มีการประเมินความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาตางประเทศ 

/ / / / / 

รวมตัวบงช้ีบังคับท่ีตองดําเนินการขอ 1-5 ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ีในแตละป 10 12 13 13 13 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) การประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในการ
จัดการเรียนการสอน 

2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยโดยการ
สอบถาม สัมภาษณ หรือใชแบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน 

3) การประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเปน
ผูจัดทําการประเมิน 

2) คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดท่ีควรพัฒนาของกลยุทธการสอนของวิชาท่ี
รับผิดชอบ ในแตละภาคการศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียน
ไวในรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป และมหาบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร โดยวิธีการ
สัมภาษณ  แบบสํารวจ และเปดเว็บไซดเพ่ือรับขอมูลยอนกลับ 

2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก 

ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดู
จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป มหาบัณฑิตท่ีจบ
ตามหลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการ และการเย่ียมชม 

2.3 นายจาง/ผูประกอบการ      
การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพมหาบัณฑิต และการนําความรูไปประยุกตใชใน

การทํางานจากนายจาง/ผูประกอบการ 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (ที่ระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7) โดยคณะกรรมการ
ประเมิน  อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

4.1 อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา
เสนอผานอาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเม่ือส้ินสุดป
การศึกษาเสนอผานอาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   

4.3 จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและคณาจารยท่ีเก่ียวของ พิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ
การสอน และการดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 
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เอกสารแนบ 

 

เอกสารแนบ 1  โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาปฐพีศาสตร   ภายหลังการ
ปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   

เอกสารแนบ 2 โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร ภายหลังการ
ปรับปรุงแกไข 

เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เอกสารแนบ 5  คําส่ังมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ี 640/2555 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปฐพีศาสตร 

เอกสารแนบ 6  ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปฐพีศาสตร และรายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร 

เอกสารแนบ 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

เอกสารแนบ 8  ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เร่ือง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตามเง่ือนไข

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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เอกสารแนบ 1 

 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปฐพีศาสตร  ภายหลังการปรับปรุง     
เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   

 

 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปรากฏ ดังน้ี 

 1.  แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
รายวิชาศึกษา* - (5) (7) 

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 36 36 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 36 36 

 

 2.  แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
รายวิชาศึกษา ไมนอยกวา 12 24 24 

รายวิชาศึกษา* - (3) (7) 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 12 12 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 36 36 

 

* ตัวเลขในวงเล็บ เปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิต โดยมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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เอกสารแนบ 2 

 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร  
ภายหลังการปรับปรุงแกไข 

 

แผน ก แบบ ก 1 
โครงสรางหลักสูตรเดิม โครงสรางหลักสูตรท่ีขอแกไข หมายเหตุ 

1. กลุมวิชาท่ีกําหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกิต  1. กลุมวิชาท่ีกําหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกิต  

ดป 511 วิธวีิทยาการวิจยัทางปฐพีศาสตร (3) ดป 511 วิธวีิทยาการวิจยัทางปฐพีศาสตร (3) คงเดิม 

ดป 596 สัมมนา 1 (1) ดป 591 สัมมนา 1 (1) เปล่ียนรหัสวิชา 
ดป 597 สัมมนา 2 (1) ดป 592 สัมมนา 2 (1) เปล่ียนรหัสวิชา 
 ดป 593 สัมมนา 3 (1) เพ่ิมใหม 
 ดป 594 สัมมนา 4 (1) เพ่ิมใหม 
2. หมวดวิทยานิพนธ รวม 36 หนวยกิต 2. หมวดวิทยานิพนธ รวม 36 หนวยกิต  

ดป 696 วิทยานิพนธ 1 ดป 693 วิทยานิพนธ 3 เปลี่ยนรหัส 

ดป 697 วิทยานิพนธ 2  ดป 694 วิทยานิพนธ 4 เปล่ียนรหัส 

ดป 698 วิทยานิพนธ 3 ดป 695 วิทยานิพนธ 5 เปล่ียนรหัส 

ดป 699 วิทยานิพนธ 4 ดป 696 วิทยานิพนธ 6 เปล่ียนรหัส 

 

แผน ก แบบ ก 2 
โครงสรางหลักสูตรเดิม โครงสรางหลักสูตรท่ีขอแกไข หมายเหตุ 

1. กลุมวิชาท่ีกําหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกิต 1. กลุมวิชาท่ีกําหนดใหเรยีน โดยไมนบัหนวยกิต  

ดป 511 วิธวีิทยาการวิจยัทางปฐพีศาสตร (3) ดป 511 วิธวีิทยาการวิจยัทางปฐพีศาสตร (3) คงเดิม 

ดป 596 สัมมนา 1 (1) ดป 591 สัมมนา 1 (1) เปล่ียนรหัสวิชา 
ดป 597 สัมมนา 2 (1) ดป 592 สัมมนา 2 (1) เปล่ียนรหัสวิชา 
 ดป 593 สัมมนา 3 (1) เพ่ิมใหม 
 ดป 594 สัมมนา 4 (1) เพ่ิมใหม 
2. หมวดวิชาบังคับ รวม 9 หนวยกิต 2. หมวดวิชาบังคับ รวม 9 หนวยกิต  

ดป 535 ดินและธาตุอาหารพืช  ยกเลิก 

ดป 554 ความสัมพันธระหวางดิน นํ้า และพืช  ยกเลิก 

ดป 571 การจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน ดป 571 การจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน คงเดิม 

 ดป 542 การกําเนิดและการจําแนกดิน เพ่ิมใหม 
 ดป 582 นิเวศวิทยาชองดิน เพ่ิมใหม 
3. หมวดวิชาเอกเลือก รวม 15 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเอกเลือก รวม 15 หนวยกิต  

ดป 532 การวิเคราะหดินและพืช ดป 531 การวิเคราะหดิน นํ้า และพืช เปล่ียนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงช่ือวิชา 

ดป 533 ดินนา ดป 532 ดินปลูกขาวและการจัดการ เปล่ียนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงช่ือวิชา 

ดป 534 ดินปาไม  ยกเลิก 



มคอ. 2 
 

64 

โครงสรางหลักสูตรเดิม โครงสรางหลักสูตรท่ีขอแกไข หมายเหตุ 
 ดป 533 ดินและธาตุอาหารพืช รายวิชาใหม 
ดป 536 ดินเขตรอน  ยกเลิก 

ดป 537 เคมีของดิน ดป 534 เคมีของดิน เปล่ียนรหัสวิชา 
ดป 538 ชีวเคมีของส่ิงแวดลอมในดิน ดป 535 ชีวกิจกรรมในดิน เปล่ียนรหัสวิชาและ

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ดป 542 การจําแนกและการประเมินท่ีดิน ดป 541 ทรัพยากรดินและการประเมินท่ีดิน เปล่ียนรหัสวิชาและ

ปรับปรุงช่ือวิชา 
 ดป 543 การสํารวจระยะไกล เพ่ิมใหม 
ดป 543 การกําเนิดและการจําแนกดิน  ยกเลิก 

ดป 548 แรในดิน  ยกเลิก 

ดป 549 ธรณีสัณฐานวิทยา ดป 545 ธรณีสัณฐานวิทยา เปล่ียนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงช่ือวิชา 

 ดป 551 ความสัมพันธระหวางดิน นํ้า และพืช เพ่ิมใหม 
ดป 572 การกรอนของดินและการควบคุม ดป 572 การกรอนของดินและการควบคุม คงเดิม 

ดป 573 ดินที่เปนปญหาและการจัดการ ดป 573 ดินที่เปนปญหา การฟนฟู และการจัดการ
เพ่ือการเกษตร 

ปรับปรุงช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ดป 581 พิษวิทยาในดิน ดป 581 พิษวิทยาในดิน คงเดิม 

ดป 582 นิเวศวิทยาของดิน  ยกเลิก 

ดป 584 สมบัติของดินเพื่อการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

 ยกเลิก 

 ดป 584 ภูมิชีวินของดิน รายวิชาใหม 
ดป 585 ปฐพีเคมีสิ่งแวดลอม ดป 583 ปฐพีเคมีส่ิงแวดลอม เปล่ียนรหัสวิชา 
 ดป 584 ภูมิชีวินของดิน รายวิชาใหม 
ดป 601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 ดป 601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 เปล่ียนหนวยกิตรายวิชา 
ดป 602 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 2 ดป 602 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 2 เปล่ียนหนวยกิตรายวิชา 
ดป 603 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 3 ดป 603 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 3 คงเดิม 

ดป 621 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง ดป 621 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง คงเดิม 

ดป 633 เคมีของดินข้ันสูง ดป 633 เคมีของดินข้ันสูง คงเดิม 

 ดป 641 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ประยุกตขั้นสูง 

รายวิชาใหม 

ดป 651 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง ดป 651 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง คงเดิม 

ดป 654 ความสัมพันธระหวางดิน นํ้า และพืชข้ันสูง  ยกเลิก 

ดป 661 ฟสิกสของดินข้ันสูง  ยกเลิก 

 ภส 562 การจัดการทรัพยากรลุมนํ้า เพ่ิมใหม 
 พร 560 การปรับตัวของพืช เพ่ิมใหม 
และ/หรือรายวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชา
อืนๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจหรือสถาบันการศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยแมโจรับรอง ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

และ/หรือรายวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชา
อืนๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจหรือสถาบันการศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยแมโจรับรอง ตามความเห็นชอบ
ของอาจารยประจําหลักสูตร 

เปล่ียนขอความ 

4. หมวดวิทยานิพนธ รวม 12 หนวยกิต 4. หมวดวิทยานิพนธ รวม 12 หนวยกิต  

ดป 694 วิทยานิพนธ 1 ดป 691 วิทยานิพนธ 1 เปล่ียนรหัสวิชา 
ดป 695 วิทยานิพนธ 2  ดป 692 วิทยานิพนธ 2  เปล่ียนรหัสวิชา 
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เอกสารแนบ 3 

 

สาระการปรับปรุงแกไข  

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร พ.ศ. 2552) 

 

2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขแลว  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2552 

เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2552 
 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขน้ี  จะเร่ิมใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 1/2556 เปนตนไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

 เพ่ือใหหลักสูตรมีความรูเพ่ิมเติมทางวิชาการใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมใน
สาขาปฐพีศาสตรท่ัวไป และปฐพีศาสตรประยุกตมากข้ึน  
 

5. สาระในการแกไขปรับปรุง 
5.1 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา/รหัสวิชา/จํานวนหนวยกิตรายวชิา 

5.1.1 รายวิชาท่ีปรับปรุงชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน  1 รายวิชา  
 

รายวิชาท่ี 1 

เดิม 

ดป  573 ดินท่ีเปนปญหาและการจัดการ 3 (2-2-5) 
SF 573 Problem Soils and Management 

วิชาบังคับกอน : ดป 571 การจัดการทรัพยากรดินอยางย่ังยืน 

  หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

  ธรรมชาติและการจัดการดินท่ีมีปญหาในประเทศไทย ดินเค็ม ดินต้ืน ดินเปร้ียว ดิน
ที่มีหินปูน ดินลูกรัง ดินท่ีมีนํ้าทวม ดินอินทรีย และดินท่ีไมเหมาะทําการเกษตรอ่ืนๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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ใหม 
ดป  573 ดินท่ีเปนปญหา การฟนฟู และการจัดการเพ่ือการเกษตร 3 (2-2-5) 
SF  573 Problem Soils and Their Reclamations and Managements for Agriculture 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  ความหมายและปจจัยท่ีมีสงผลตอกระบวนการเกิดและการแพรกระจายของดินท่ี
เปนปญหา คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีววิทยาของดินมีปญหา ความสัมพันธระหวางดินท่ีเปน
ปญหาและระบบการผลิตทางการเกษตรและระบบนิเวศน การปรับปรุงดินท่ีมีปญหา งานการวิจัยดิน
มีปญหาและการแกไข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
  

5.1.2 รายวิชาท่ีปรับปรุงชื่อวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน  1 รายวิชา  
 

รายวิชาท่ี 1 

เดิม 

ดป  532 การวิเคราะหดินและพืช 3 (2-3-5) 
SF 532 Soil and Plant Analyses 

วิชาบังคับกอน : ดป 300 หลักปฐพีศาสตร หรือ ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  
  หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

  วิธีวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดิน พืช ปุย และนํ้า หลักการใชเคร่ืองมือใน
การวิเคราะหดิน พืช ปุย และนํ้า การใชผลการวิเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาแกไขและปรับปรุง
ดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  531 การวิเคราะหดิน นํ้า และพืช 3 (2-2-5) 
SF  531 Soil Water and Plant Analyses 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  วิธีวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดิน พืช ปุย และนํ้า หลักการใชเคร่ืองมือใน
การวิเคราะหดิน พืช ปุย และน้ํา การใชผลการวิเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมธาตุอาหาร
พืช ตลอดจนแกไขและปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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5.1.2 รายวิชาท่ีปรับปรุงชื่อวิชา, เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
จํานวน 3 รายวิชา  
 

รายวิชาท่ี 1 

เดิม 

ดป  533 ดินนา    3 (2-2-5) 
SF  532 Submerged Soils 

วิชาบังคับกอน : ดป 300 หลักปฐพีศาสตร หรือ ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  
  หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

ระบบการปลูกขาวและบทบาทของขาวในสังคมไทย การทําเทือกและผลกระทบตอ
สมบัติทางฟสิกส ปฏิกิริยารีดอกซในดินนานํ้าขัง การเปล่ียนแปลงทางธาตุอาหารพืช ฟสิกส เคมีและ
สัณฐานวิทยาของดินนา องคประกอบทางแรของดินท่ีใชปลูกขาว การประเมินความอุดมสมบูรณของ
ดินนา ดินนาท่ีมีปญหา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  532 ดินปลูกขาวและการจัดการ    3 (2-2-5) 
SF  532 Soil for Rice Cultivation and their Management 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ผลสภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโตของขาวและระบบการปลูกขาวแบบตางๆ การ
จัดการทรัพยากรน้ํากับการปลูกขาวแบบตางๆ ลักษณะ การจําแนกดินและการใชที่ดินของดินที่ใช
ปลูกขาว ความสําคัญและความแตกตางของสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยาและ
องคประกอบทางแรของดินปลูกขาวแบบตางๆ การจัดการดินปลูกขาวและดินท่ีเปนปญหาเพ่ือการ
ปลูกขาว ผลกระทบของการปลูกขาวตอดินและสิงแวดลอม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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รายวิชาท่ี 2 

เดิม 

ดป  538 ชีวเคมีของส่ิงแวดลอมในดิน 3 (2-3-5) 
SF  538 Biochemistry in Soil Environment  
วิชาบังคับกอน : ดป 300 หลักปฐพีศาสตร หรือ ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  
 หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

  จลศาสตรของปฏิกิริยาชีวเคมี ความสัมพันธของเอมไซม อินทรียวัตถุ และ
สารประกอบฮิวมัสท่ีพบในดิน รวมท้ังบทบาทและหนาท่ีทางชีวเคมีขององคประกอบตางๆ ในดินตอ
สิ่งแวดลอมของดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป 535 ชีวกิจกรรมในดิน                                                      3 (2-2-5) 
SF 535 Bio-Approach in Soil sphere 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  พลวัตรศาสตรของปฎิกิริยาชีวเคมี ความสัมพันธของเอมไซม อินทรียวัตถุ และ
สารประกอบฮิวมัสท่ีพบในดิน รวมท้ังบทบาทและหนาท่ีทางชีวเคมีขององคประกอบตาง ๆ ในดินตอ
สิ่งแวดลอมของดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 3 

เดิม 

ดป  542 การจําแนกและการประเมินท่ีดิน    3 (2-3-5) 
SF  542 Land Classification and Evaluation 

วิชาบังคับกอน : ดป 300 หลักปฐพีศาสตร หรือ ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  
  หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรท่ีดิน แนวความคิดและปญหาการใชทรัพยากรท่ีดิน 
แนวทางการจัดการทรัพยากรท่ีดิน นโยบายและโครงการจัดการการ ใชทรัพยากรท่ีดิน ความ
เหมาะสมของนโยบายและโครงการ วิธีการตางๆ ท่ีใชในการประเมินทรัพยากรท่ีดินแตละชนิด โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ดิน น้ํา ธรณี และพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 



มคอ. 2 
 

69 

ใหม 
ดป  541 ทรัพยากรดินและการประเมินท่ีดิน 3 (2-2-5) 
SF  541 Soil Resources and Land Evaluation 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ลักษณะของดิน การกระจายตัวและการใชประโยชน ตามภูมิภาคตางๆ ของโลก 
แนวความคิด ปญหาการใชทรัพยากรท่ีดิน นโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรท่ีดิน วิธีการ
ตางๆ ท่ีใชในการประเมินทรัพยากรท่ีดิน โดยการประยุกตรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร
และขอมูลระยะไกล 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

5.1.3 รายวิชาท่ีเปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน  11 รายวิชา  
 

รายวิชาท่ี 1 

เดิม 

ดป  537 เคมีของดิน 3 (2-2-5) 
SF  537 Soil Chemistry  
วิชาบังคับกอน : ดป 300 หลักปฐพีศาสตร หรือ ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  
 หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

  องคประกอบทางเคมีของอินทรียวัตถุของดิน องคประกอบและโครงสรางของสาร
คอลลอยดในดินโดยสังเขป ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีสําคัญของดิน ความสําคัญของคอลลอยดตอปฏิกิริยา
ทางเคมีตางๆ ในดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  534 เคมีของดิน 3 (2-2-5) 
SF  534 Soil Chemistry  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  องคประกอบทางเคมีของอินทรียวัตถุของดิน องคประกอบและโครงสรางของสาร
คอลลอยดในดินโดยสังเขป ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีสําคัญของดิน ความสําคัญของคอลลอยดตอปฏิกิริยา
ทางเคมีตางๆ ในดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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รายวิชาท่ี 2 

เดิม 

ดป  549 ธรณีสัณฐานวิทยา    3 (2-2-5) 
SF  549 Geomorphology 

วิชาบังคับกอน : ดป 300 หลักปฐพีศาสตร หรือ ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  
  หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

ลักษณะและสภาพการเ กิดของ พ้ืน ท่ี ผิว โลกท่ี มี อิทธิพลตอการกํา เ นิดดิน 
ความสัมพันธของดินกับสภาพทางธรณีของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  544 ธรณีสัณฐานวิทยา 3 (2-2-5) 
SF  544 Geomorphology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ลักษณะและสภาพการเกิดของพ้ืนท่ีผิวโลก หิน การใชแผนท่ีแบบตางๆ และขอมูล
ระยะไกลในการแปลความหมาย ของสภาพพ้ืนผิวโลก หิน ท่ีมีอิทธิพลตอการกําเนิดดิน ความสัมพันธ
ของดินกับสภาพทางธรณีและหิน ของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 3 

เดิม 

ดป  585 ปฐพีเคมีส่ิงแวดลอม 3 (2-2-5) 
SF 585 Environment Soil Chemistry 

วิชาบังคับกอน : ดป 300 หลักปฐพีศาสตร หรือ ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  
  หรือ ดป 431 เคมีของดินเบ้ืองตน  
  หรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร 

  ความสําคัญเคมีดินตอส่ิงแวดลอม การดูดซับ การเคล่ือนท่ี และการเส่ือมสลายของ
สารมลพิษในดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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ใหม 
ดป  583 ปฐพีเคมีส่ิงแวดลอม 3 (2-2-5) 
SF 583 Environment Soil Chemistry 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  ความสําคัญเคมีดินตอส่ิงแวดลอม การดูดซับ การเคล่ือนท่ี และการเส่ือมสลายของ
สารมลพิษในดิน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 4 

เดิม 

ดป  596 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
SF  596 Seminar 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวของ และผลการดําเนินงานตามหลักการทาง         
สาขาปฐพีศาสตร แลวนําเสนอในรูปรายงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
SF  591 Seminar 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวของ และผลการดําเนินงานตามหลักการทาง          
สาขาปฐพีศาสตร แลวนําเสนอในรูปรายงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 5 

เดิม 

ดป  597 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
Prerequisite: SF 596 Seminar 1 

วิชาบังคับกอน : ดป 596 สัมมนา 1 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และผลการดําเนินงานตามหลักการทางสาขา     
ปฐพีศาสตร เพ่ิมเติมจากสัมมนา 1 สรุปเปนรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม แลวนําเสนอในรูปรายงาน
ทางวิชาการ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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ใหม 
ดป  592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
Prerequisite: SF 596 Seminar 1 

วิชาบังคับกอน : ดป 596 สัมมนา 1 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และผลการดําเนินงานตามหลักการทางสาขา    
ปฐพีศาสตร เพ่ิมเติมจากสัมมนา 1 สรุปเปนรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม แลวนําเสนอในรูปรายงาน
ทางวิชาการ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 6 

เดิม 

ดป  694 วิทยานิพนธ 1 6 (0-18-0) 
SF  694 Thesis 1 

วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  การต้ังโจทยวิจัยและวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิและการ
สํารวจพ้ืนท่ี เรียบเรียงเปนโครงรางวิทยานิพนธจนไดรับการอนุมัติ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  691 วิทยานิพนธ 1 6 (0-18-0) 
SF  691 Thesis 1 

วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  การต้ังโจทยวิจัยและวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิและการ
สํารวจพ้ืนท่ี เรียบเรียงเปนโครงรางวิทยานิพนธจนไดรับการอนุมัติ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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รายวิชาท่ี 7 

เดิม 

ดป  695 วิทยานิพนธ 2 6 (0-18-0) 
SF  695 Thesis 2 

วิชาบังคับกอน : ดป 694 วิทยานิพนธ 1 

  ดําเนินกิจกรรมตามโครงรางวิทยานิพนธ เรียบเรียงผลงานเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง  

 (บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  692 วิทยานิพนธ 2 6 (0-18-0) 
SF  692 Thesis 2 

วิชาบังคับกอน : ดป 691 วิทยานิพนธ 1 

  ดําเนินกิจกรรมตามโครงรางวิทยานิพนธ เรียบเรียงผลงานเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง  

 (บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 8 

เดิม 

ดป  696 วิทยานิพนธ 3 9 (0-27-0) 
SF  696 Thesis 3 

วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  การต้ังโจทยวิจัยและวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิและการ
สํารวจพ้ืนท่ี เรียบเรียงเปนโครงรางวิทยานิพนธจนไดรับการอนุมัติ 

 (บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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ใหม 
ดป  693 วิทยานิพนธ 3 9 (0-27-0) 
SF  693 Thesis 3 

วิชาบังคับกอน :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

   การต้ังโจทยวิจัยและวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิและการ
สํารวจพ้ืนท่ี เรียบเรียงเปนโครงรางวิทยานิพนธจนไดรับการอนุมัติ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 9 

เดิม 

ดป  697 วิทยานิพนธ 4 12 (0-36-0) 
SF  697 Thesis 4 

วิชาบังคับกอน : ดป 696 วิทยานิพนธ 3 

  ดําเนินกิจกรรมตามโครงรางวิทยานิพนธ เรียบเรียงผลงานเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง  

 (บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  694 วิทยานิพนธ 4 9 (0-27-0) 
SF  694 Thesis 4 

วิชาบังคับกอน :  ดป 693 วิทยานิพนธ 3 

  ดําเนินกิจกรรมตามโครงรางวิทยานิพนธ เรียบเรียงผลงานเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง  

 (บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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รายวิชาท่ี 10 

เดิม 

ดป  698 วิทยานิพนธ 5 12 (0-36-0) 
SF  698 Thesis 5 

วิชาบังคับกอน : ดป 697 วิทยานิพนธ 4 

  ดําเนินการตอเน่ืองจากวิชา ดป 697 วิทยานิพนธ 4 และนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
ทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง อยางนอย 1 เร่ือง 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  695 วิทยานิพนธ 5 9 (0-27-0) 
SF  695 Thesis 5 

วิชาบังคับกอน :  ดป 694 วิทยานิพนธ 4 

  ดําเนินการตอเน่ืองจากวิชา ดป 694 วิทยานิพนธ 4 และนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
ทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง อยางนอย 1 เร่ือง 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

รายวิชาท่ี 11 

เดิม 

ดป  699 วิทยานิพนธ 6 3 (0-9-0) 
SF  699 Thesis 6 

วิชาบังคับกอน : ดป 698 วิทยานิพนธ 5 

  ดําเนินการตอเน่ืองจากวิชา ดป 698 วิทยานิพนธ 5 และนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
ทางวิชาการ ท่ีมี ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง  (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง อยางนอย 1 เร่ือง 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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ใหม 
ดป  696 วิทยานิพนธ 6 9 (0-27-0) 
SF  696 Thesis 6 

วิชาบังคับกอน :  ดป 694 วิทยานิพนธ 4 

  ดําเนินการตอเน่ืองจากวิชา ดป 695 วิทยานิพนธ 5 และนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
ทางวิชาการ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมกล่ันกรอง อยางนอย 1 เร่ือง 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

5.1.4 รายวิชาท่ีปรับปรุงจํานวนหนวยกิต จํานวน  2 รายวิชา  
 

รายวิชาท่ี 1 

เดิม 

ดป  601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 3 (1-4-4) 
SF  601 Selected Topics in Soil Science 1  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  มีลักษณะเปนกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดเลือกหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในแขนง
วิชาน้ัน ๆ โดยใหนักศึกษาคนควา เรียบเรียง และนําเสนอ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 1 (1-0-2) 
SF  601 Selected Topics in Soil Science 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  มีลักษณะเปนกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดเลือกหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในแขนง
วิชาน้ัน ๆ โดยใหนักศึกษาคนควา เรียบเรียง และนําเสนอ 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห) 
หมายเหตุ ประกาศหัวขอเม่ือจะเปดสอน 
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รายวิชาท่ี 2 

เดิม 

ดป  602 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 2 3 (1-4-4) 
SF  602 Selected Topics in Soil Science 2  
วิชาบังคับกอน : ดป 601 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 1 

  มีลักษณะเปนกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดเลือกหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในแขนง
วิชาน้ัน ๆ โดยใหนักศึกษาคนควา เรียบเรียง และนําเสนอ 

(บรรยาย 1  ชั่วโมง  ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห) 
 

ใหม 
ดป  602 หัวขอพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร 2 2 (2-0-4) 
SF  602 Selected Topics in Soil Science 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  มีลักษณะเปนกระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดเลือกหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจในแขนง
วิชาน้ัน ๆ โดยใหนักศึกษาคนควา เรียบเรียง และนําเสนอ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห) 
หมายเหตุ ประกาศหัวขอเม่ือจะเปดสอน 
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เอกสารแนบ  4 

 

ประวัติ และผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 1. ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล   นายอานัฐ  ตันโช 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
เลขท่ีประจําตําแหนง   224  สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร  
คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

Ph.D. Applied 

Biological 

Sciences  

2539 The University of 

Katholieke Leuven 

Belgium 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร 2528 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 2526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผลงานวิจัย 

อานัฐ  ตันโช. 2552. เร่ือง คูมือการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินจากขยะอินทรีย (ดีวีดี) วีดีทัศน.  
ความยาว 33 นาท.ี เชียงใหม, กองทุนปุยอินทรียและไฮโดรโพนิคส มูลนิธิโครงการหลวง. 

อานัฐ  ตันโช. 2552. คูมือการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินจากขยะอินทรีย . เชียงใหม, กองทุนปุย
อินทรียและไฮโดรโพนิคส มูลนิธิโครงการหลวง. 114 หนา. 

อานัฐ ตันโช. 2551. เกษตรธรรมชาติฉบับการตูน พิมพคร้ังท่ี 3. สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.), ศูนยหนังสือ สวทช. ปทุมธานี. 56 หนา. 

อานัฐ ตันโช. 2551. เกษตรธรรมชาติประยุกต แนวคิด หลักการ เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย. 
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.), ศูนยหนังสือ สวทช. 371 หนา. 

อานัฐ ตันโช . 2550.  .2  ไสเดือนดิน พิมพคร้ังท่ี  สํานักพิมพทรีโอ แอดเวอรไทซ่ิง แอนด มีเดีย จํากัด, 
เชียงใหม. 259 หนา. 

อานัฐ ตันโช . 2550  .คูมือการปลูกพืชโดยไมใชดิน )ไฮโดรโพนิคส  (  2  พิมพคร้ังท่ี . สํานักพิมพทรีโอ     
แอดเวอรไทซ่ิง แอนด มีเดีย จํากัด  ,เชียงใ หม. 65 หนา. 
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อานัฐ  ตันโช และสุลีรัก อารักษณธรรม. 2551. การจัดสภาพแวดลอมในแปลงปลูกพืชเพ่ือชักนํา
ไสเดือนดินเขาอาศัยในแปลง, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2551. มูลนิธิโครงการ
หลวง, เชียงใหม. 404 หนา. 

จีรวัฒน นวนพุดซา และอานัฐ  ตันโช. 2550. การศึกษาอัตราการยอยสลายขยะอินทรียชนิดตางๆ 
โดยใชไสเดือนดินสายพันธุทองถ่ินและสายพันธุตางประเทศท่ีเปนการคา , รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ประจําป 2550. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 426-425 หนา. 

สุนิภาพร แกวขุนทอง และอานัฐ  ตันโช . 2550. การผลิตนํ้าโบรอนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร, 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2550. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 423-424 หนา. 

สุลีรัก อารักษณธรรม และอานัฐ  ตันโช . 2550. การทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายขยะอินทรีย
ของไสเดือนดินท่ีสํารวจและเก็บรวบรวมไดจากพ้ืนท่ีสูงของศูนยพัฒนาโครงการหลวง. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2550. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 427-428 หนา. 

อานัฐ  ตันโช และสุนิภาพร แกวขุนทอง . 2550. การผลิตนํ้าแมกนีเซียมจากมูลสัตว, รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ ประจําป 2550. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 421-422 หนา. 

อานัฐ  ตันโช และสุนิภาพร แกวขุนทอง. 2550. การผลิตและทดสอบธาตุอาหารรองอินทรียและจุล
ธาตุอินทรียเชิงเด่ียวท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชอินทรียในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2550. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 
421-422 หนา. 

ณิฎฐา คุมโต และอานัฐ ตันโช  . 2549. ศักยภาพของนํ้าแคลเซียมอินทรียท่ีมีตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2549. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 319-

327 หนา. 
อานัฐ ตันโช และ ณิฏฐา  คุมโต  . 2549. เทคนิคการผลิตนํ้าแคลเซียมอินทรียจากเปลือกไขและ

เปลือกหอย, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2549. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 
311-318 หนา. 

ณิฎฐา คุมโต และอานัฐ ตันโช  . 2548. การผลิตนํ้าแคลเซียมอินทรียจากเปลือกไขและเปลือกหอย, 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2548. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 465 หนา. 

สุมา หนูแกว และอานัฐ ตันโช  .2548.   การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของปุยมูล  

ไสเดือนดินท่ีไดจากการยอยสลายขยะอินทรียตางๆ ของไสเดือนดินกําจัดขยะท่ีเปนการคา, 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ประจําป 2548. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 473-474 หนา. s  

พัชรินทร พุทธฤทธ์ิ และอานัฐ ตันโช  .2548 .สูตรธาตุอาหารพืชและระบบท่ีเหมาะสมในการปลูก  

พืชโดยไมใชดินผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2548 มูลนิธิโครงการหลวง ,  

เชียงใหม  .หนา 470  .  
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นิรันดร หิรัญสุข และอานัฐ ตันโช  .2548 .ศักยภาพจากไสเดือนดินสายพันธุ Pheretima peguana  

ในการยอยสลายขยะอินทรีย และการผลิตปุยหมักในสภาพเลียนแบบธรรมชาติ . 
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2548 มูลนิธิ . เชียงใหม. 470 หนา. 

อานัฐ ตันโช  ยุพา ขันคํา ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ และเวช เตจะ. 2548. บทบาทซิลิกอนตอผลผลิต
สตรอเบอร่ี. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2548  มูลนิธิ . เชียงใหม. 468-469 
หนา. 

ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ ยุพา ขันคํา อานัฐ ตันโช และเวช เตจะ   .2548  . บทบาทแคลเซียมตอผลผลิต
สตรอเบอร่ี. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2548  มูลนิธิ . เชียงใหม. 466-467 
หนา. 

ยุพา ขันคํา เวช เตจะ อานัฐ ตันโช  และณรงคชัย พิพัฒนนะนวงศ . 2548.  บทบาทซิลิกอนและ
แคลเซียมตอผลผลิตสตรอเบอร่ี. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2548  มูลนิธิ . 

เชียงใหม. 335-343 หนา. 
อานัฐ ตันโช  และสุมา หนูแกว .2548.การผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินจากขยะอินทรียชุมชนและ  

วัสดุเหลือใชในการเกษตร .ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2548 มูลนิธิ  

โครงการหลวง  ,เชียงใหม .หนา 317-325  .  

อานัฐ  ตันโช. 2548. การผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินจากขยะอินทรียชุมชนและวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร. รายงานการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 6 วันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2548 ณ 
ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม . หนา 42-43. 

อานัฐ  ตันโช  เรืองฤทธิ์  ริณพัฒน  และนิรันดร  หิรัญสุข .  2547. ตนแบบการผลิตผักในระบบ
การเกษตรย่ังยืนและเกษตรธรรมชาติ สําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในท่ีสูงของมูลนิธิโครงการ
หลวง. รายงานวิจัยประจําปตามโครงการวิจัยท่ี 3011-3164 งบประมาณป 2547 มูลนิธิ
โครงการหลวง. 104 น.  
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ที่ 5 วันท่ี 21-20 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัย
แมโจ, เชียงใหม . หนา 149-155. 
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Nitrogen Fixation of Leucaena leucocephala, Acacia mangium and Flemingia 

congesta in Highland Acid Soils in Northern Thailand. In Soil Fertility 

Conservation Research Report 1989-1992. Belgium-Thai Co-operatives Project 

on Soil Fertility Conservation (SFC Project), Maejo University, Chiangmai 

Thailand, 161-186 p. 

Tancho A. 1993. Effect of Pesticides on Carbon and Nitrogen Mineralization in Northern 

Thailand Soils. In Soil Fertility Conservation Research Report 1989-1992. 

Belgium-Thai Co-operatives Project on Soil Fertility Conservation (SFC Project), 

Maejo University, Chiangmai Thailand, 187-199 p. 

Tancho A., R. Merckx, K. Van Look and K. Vlassak. 1992. The Effect of Carbofuran and 

Monocrotophos on Heat Output, Carbon and Nitrogen Mineralization of 

Northern Thailand Soils. The Science of Total Environment, 123/124 : 241-248. 
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2. ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล   นายปราโมช  ศีตะโกเศศ 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
เลขท่ีประจําตําแหนง   171 สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร  
คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

Doctor rerum 

Naturalium 

Technicarum 

โภชนศาสตรสัตว 2536 Die Universitat fur 

Bodenkultur University, 

ประเทศออสเตรีย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร 2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 2519 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผลงานวิจัย 

Seetakoses, P. 1991. Roughage feeding in dairy cattle by Chiang Mai farmers. Paper 

presented at the follow-up seminar “Ruminant nutrition in the tropics”, 

Indonesia. November 3-17, 1991.  

Seetakoses, P. 1999. Utilization of pigeon pea as forage and protein source in cattle. 

Paper presented at the 11th Asian Agricultural Symposium on Biological 

Diversity, Kyushu Tokai University, Japan. January 13-14, 1999.  

ปราโมช ศีตะโกเศศ และ ปยะนุช เนียมทรัพย. 2552. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนํ้านมดิบเพ่ือเสริม
ความแข็งแกรงของเกษตรกรรองรับขอตกลงการคาเสรี. 

ปราโมช ศีตะโกเศศ สิทธิสิน บวรสมบัติ รุงกานต ใจวงคยะ และวศิน เจริญตัณธนกุล. 2553. การลด
การปนเปอนของจุลินทรียในนํ้านมดิบท่ีฟารมเกษตรกร. 

ปราโมช ศีตะโกเศศ และ ธีระพงษ สวางปญญางกูร. 2553. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการทําไซเลจจาก
เศษขาวโพดหวาน. 

พันเอกชัยพฤกษ อัยภาค ปราโมช ศีตะโกเศศ เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และ ขนิษฐา เสถียรพีระกุล. 
2549. การศึกษารูปแบบ และกระบวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง กรณีศึกษา: 
โครงการหมูบานปาไมแผนใหมบานนาศิริ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. The Eleventh 

Biological Science Graduate Congress, Chulalongkorn University, December 15-

17, 2006.  
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สุรเดช สมิเปรม ปราโมช ศีตะโกเศศ ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และ ขนิษฐา เสถียรพีระกุล. 2549.

รูปแบบการเล้ียงสุกรแบบหมูหลุมท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีสูง กรณีศึกษา โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย. The Eleventh Biological Science 

Graduate Congress, Chulalongkorn University, December 15-17, 2006.  

ศิริเกศ รอยกรอง ปราโมช ศีตะโกเศศ พิสุทธิ์ เนียมทรัพย. และสุเมธ ศิรินิรันดร. 2549. การศึกษา
ปจจัยดานการรีดนมเพ่ือควบคุมโรคเตานมอักเสบของสมาชิกสหกรณโคนมแมโจ อําเภอ   
สันทราย จังหวัดเชียงใหม. 

เจษฎา ชคทันตบดี ปราโมช ศีตะโกเศศ พิสุทธ์ิ เนียมทรัพย. และสุเมธ ศิรินิรันดร. 2550. 

ความสัมพันธระหวางวิธีการตรวจสภาพเตานมอักเสบ.  
วีรนันท ไชยมณี ปราโมช ศีตะโกเศศ และปยะนุช เนียมทรัพย. 2550. การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิต

แบคเทอริโอซินท่ีสามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียสาเหตุโรคเตานมอักเสบในโคนม. 
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2550 29-30 พฤษภาคม 2550.  

พันตรีอนุสรณ เชียงแรง ปราโมช ศีตะโกเศศ อภิชาต จงสกุล และอนันต ปนตารักษ. 2551. 

การศึกษาหารูปแบบการเกษตรท่ีสอดคลองกับหลักการทฤษฎีใหม โครงการหมูบานปาไม
แผนใหมบานนาศิริ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. เวทีวจัิย
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร คร้ังท่ี2 มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 31 มกราคม ถึง 1 
กุมภาพันธ 2551.  

ปยะ เปยมยา ปราโมช ศีตะโกเศศ ปยะนุช เนียมทรัพย และพิสุทธิ์ เนียมทรัพย. 2551. ปจจัยท่ีสงผล
ใหนํ้านมดิบมีคุณภาพตํ่าในระดับฟารม และชนิดแบคทีเรียในนํ้านมของสมาชิกสหกรณโคนม
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม.  

สังขกร แกวทรงเกษ ปราโมช ศีตะโกเศศ สมคิด แกวทิพย และขนิษฐา เสถียรพีระกุล. 2551. การจัด
กระบวนการเรียนรูเสริมสรางความเขมแข็งกองทุนชุมชนหวยทรายขาว ในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมปูนหลวง. 

ศิริวรรณ วรรณศรี ปราโมช ศีตะโกเศศ ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และสมคิด แกวทิพย. 2551. 

กระบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในบานตาดเสริม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิทร 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2551 (รางวัลดี การนําเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย)  

ถนอม ไชยปญญา ปราโมช ศีตะโกเศศ เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และ สมคิด แกวทิพย. 2551. รูปแบบ
การเล้ียงหมูหลุมท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีสูง กรณีศึกษา: โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ี
สูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง. การประชุมทางวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย   
แมโจ วันท่ี 22 สิงหาคม 2551.  
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Chaimanee,V., C. Sakulsinghharoj, S.Deejing, P.Seetakoses and P. Niamsup. 2009. 

Screening and characterization of bacteriocin-producing bacteria capable of 

inhibiting the growth of bovine mastitis. Maejo International Journal of Science 

and Technology 3(01): 43-52. 

พ.ต.ต.ปรีชา วังจินา ปราโมช ศีตะโกเศศ สมชาย องคประเสริฐ และ ปรารถนา ยศสุข . 2553. 

กระบวนการพัฒนาการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย างมีสวนรวม: 
กรณีศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม. การ
ประชุมทางวิชาการประจําป 2553 วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2553.  

ฉัตรชัย โรจนเบญจวงศ ปราโมช ศีตะโกเศศ สมชาย องคประเสริฐ และ ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร. 2553. 

การเล้ียงแพะนมดวยพืชอาหารสัตว และเศษวัสดุเหลือใชทางดานการเกษตร. การประชุม
ทางวิชาการประจําป 2553 วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2553.  

ธัญญนรี ธีรวิมลวัฒน ปราโมช ศีตะโกเศศ เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร . 2554. 

การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตผักปลอดภัยจาดสารพิษของเกษตรกรตําบลชางเค่ิง 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการระดับชาติศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ. 
วันท่ี 17 มีนาคม 2554. 

สุวิมล มีแสง ปราโมช ศีตะโกเศศ ปรารถนา ยศสุข สมชาย องคประเสริฐ และสมคิด แกวทิพย . 
2553. กระบวนการจัดการตนเองในการฟนฟูชุมชนหลังภัยพิบัติดวยการสรางชุมชนใหม 
กรณีศึกษาบานมอนบอเฮาะ ตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม . การเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 4 มหาวิทยาลัยแมโจ วันท่ี 1 กันยายน 2553. 

สุวิชา อินหนองฉาง เสาวลักษณ ชายทวีป ปราโมช ศีตะโกเศศ และอนันต ปนตารักษ. 2553. ปจจัยท่ี
มีผลตอการรับรู และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรในกระบวนการเรียนรูของ
โรงเรียนเกษตรกร: กรณีศึกษา เกษตรกรบานหมอ ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม. การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 4 มหาวิทยาลัยแมโจ วันท่ี 1 
กันยายน 2553. 

เอก มณีใส ประสิทธ์ิ โนรี ปราโมช ศีตะโกเศศ และปยะนุช เนียมทรัพย. 2553. กระบวนการสกัดสาร
สมุนไพรท่ีเหมาะสมกับงานเกษตรอินทรียในโครงการพิเศษ สวนเกษตรเมืองงาย (สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) สวนปกาศิต บานหนองบัว ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม. การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 4 มหาวิทยาลัยแมโจ วันท่ี 
1 กันยายน 2553. 
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3. ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวจีราภรณ  อินทสาร 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
เลขท่ีประจําตําแหนง   021 สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร  
คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

Dr.sc.agr. Soil Science 2549  University of Hohenheim, 

Germany 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร 2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 2537 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ผลงานวิจัย 

2541 นิวัตน  หิรัญบูรณะ  ภิญโญ  ศิรินันท และ จีราภรณ อินทสาร. ขอมูลพ้ืนฐานทางดาน
ความอุดมสมบูรณของดินและธาตุอาหารพืชของสมเขียวหวานในภาคเหนือของประเทศ
ไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ-สวทช.) 

2002 Inthasan, J., Hirunburana, N., Herrmann, L.   and  K. Stahr. Effect of fly 

ash application on soil properties, nutrient status and environment in 

Northern Thailand. The 17th World Congress of Soil Science 2002. Paper 

No. 249. (Transactions CD-ROM).Bangkok, Thailand. 

2006  Inthasan, J., Hirunburana, N., Herrmann, L.   and  K. Stahr. The effect of 

fertilizers and soil amendment managed on the concentration of trace 

elements in litchi leave after flowering stage. Towards Sustainable 

Livelihoods and Ecosystems in Mountainous Regions, 7-9 March 2006, 

Chiang Mai, Thailand. 

2006   Inthasan, J., Hirunburana, N., Herrmann, L.   and  K. Stahr. Effect of Fly 

Ash Application on the Amount of Certain Heavy Metals in Lychee 

Orchard’s Soil of Northern ,Thailand. the 18th World Congress of Soil 

Science, Poster presentation, 9-15 July 2006, Philadelphia, Pennsylvania, 

USA. 
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2006  Inthasan, J. Responses of Litchi Tree (Litchi chinensis Sonn.) to Chemical 

and Organic Fertilizers Including Soil Amendments such as Fly Ash and 

Dolomite in the Northern Thai Highlands. Hohenheimer Bodenkundliche 

Hefte 77. 

2550 จีราภรณ อินทสาร.  ผลของปุยและวัสดุปรับปรุงดินตอความเขมขนของธาตุอาหาร
เสริมในใบล้ินจ่ีระยะหลังการติดดอกในจังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการประจําป 
2550 มหาวิทยาล ัยแมโจ. 

2008  Inthasan, J., Puddhanon, P., Anantachaiyong, T. and Thanusorn, P. 

Evaluation on microbial populations in rhizosphere  soil of genetically 

modified corn hybrids resistance to corn borer : MON89034 x NK603. 

Annual Meeting and International Conference of Thai Society for 

Biotechnology TSB 2008. “ Biotechnology for Global Care” Mahasarakham, 

Thailand.2008. (Proceeding CD-ROM)  

2008  Puddhanon, P., Inthasan, J., Anantachaiyong, T. and Thanusorn, P.  

Biosavety Assessment on Morphology of Genetically Modified Corn 

Hybrids Resistance to Corn Borer : MON89034 and STACK with Round up 

Resistance : MON89034 x NK603. Annual Meeting and International 

Conference of Thai Society for Biotechnology TSB 2008. “ Biotechnology 

for Global Care” Mahasarakham, Thailand.2008. (Proceeding CD-ROM) 

2010  Wicharuck, S., Erbe, P., Schuler, U., Inthasan, J., Herrmann, L., Stahr, K. 

and Mattiga P.  Effect of land use systems on soil resources in northern 

Thailand. International Symposium Sustainable Land Use and Rural 

Development in Mountainous Regions of Southeast Asia 21-23 July 2010, 

Hanoi, Vietnam 

2010 Inthasan, J., Sutigoolabud, P and Somchai O. Certain Nutrients Leached 

under Lychee Cultivation of Northern Thai Highland’s Acrisol Soil . In 19th 

World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1 – 6 

August 2010, Brisbane, Australia.  Published on CDROM.  

2010 Wicharuck, S., Erbe, P., Schuler, U., Inthasan, J., Herrmann, L., Stahr, K. and 

Mattiga P.  Influence of land use systems on soil resources in northern 

Thailand. In 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a 

Changing World 1 – 6 August 2010, Brisbane, Australia.  Published on 

CDROM.   
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2010    Chaiwong, C.,  Puttajanyawong, S. , Sudigoolabud, P.  and Inthasan, J.. 
Participatory Action by the Community in Sustainable Land use 
Management for Agricultural systems on the Ban Eang watershed Saluang 
Sub District Maeteang District, Chiang Mai Province, Thailand (full paper). In 
19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1 
– 6 August 2010, Brisbane, Australia.  Published on CDROM.   
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4. ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวทิพยสุดา  ต้ังตระกูล 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
เลขท่ีประจําตําแหนง   429  สังกัด คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ี
สําเร็จ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

Doctor rerum 

Naturalium 

Botany: Palynology 2548 University of Innsbruck, 

ประเทศออสเตรีย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา: พฤกษศาสตรพ้ืนบาน 2541 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2537 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ผลงานวิจัย 

1) Tangtragoon, T. and K. Oeggl. 2004. Palynology of the Anacardiaceae:  Tribe 

Mangifereae. In XI International Palynological Congress – Abstracts, International 

Palynological Conference, Granada, Spain. 

2) Tangtragoon, T. 2004. Palynology of the Anacardiaceae. 20 Years Anniversary of 

Education and Research Corporatation between Thailand and Austria, Innsbruck, 

Austria. 

3) Tangtragoon, T. and K. Oeggl. 2005. Palynology of the Anacardiaceae: Tribe 

Spondiadeae. In XVII International Botanical Congress – Abstracts, International 

Botanical Conference, Vienna, Austria. 

4) ทิพยสุดา ต้ังตระกูล. 2544. การใชประโยชนสมุนไพรพ้ืนบานของชาวบานโปง อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 3 สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2544. 

5) ทิพยสุดา ต้ังตระกูล, เยาวนิตย ธาราฉาย, เพ็ญรัตน หงษวิทยากร, วีรศักด์ิ ปรกติ และ ภานรินทร 
ปรีชาวัฒนากร. 2548. การศึกษาพฤกษศาสตรพ้ืนบานของชาวบานโปง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม. การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย: สรรพส่ิงลวนพันเก่ียว โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ต. คลองไผ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา. วันท่ี 20-22 ตุลาคม 2548 

6) Tangtragoon, T., 2006. Wild Orchids in Thailand (oral presentation). International 

symposium on Orchid industry, National Chung Shing University, Taichung, Taiwan. 
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7) Tangtragoon T., C. Jainog, P. Hongvityakorn, S. Hongvityakorn, A.  

Karnchanaprachote and P. Pooprompan. 2006. Genetic DIVERSITY  Detection of 3 

Major Hill Tribe s’ Rice (Lisaw, Musur and HMong) in Royal Project Areas, Chiang 

Mai Province by RAPD Technique. The 18th Annual Meeting of the Thai Society 

for Biotechnology. Bangkok. (November 2-3, 2006)  
8) Tangtragoon, T., N. Chang-So, and K. Oeggl. 2008. Pollen Morphology of the 

genus Parishia, Pistacia, Trichoscypha and Dobinea: The remarkably different in 

the family Anacardiaceae. In XII International Palynological Congress (Oral 

Presentation). August 30 – September 5, 2008, Bonn, Germany. 
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5. ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล   นางสาววีณา นิลวงศ 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
เลขท่ีประจําตําแหนง   639  สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร  
คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร 2545 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 2542 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ผลงานวิจัย 

1. Nilawonk, W., and P. Wivutvongvana. 2002. Influence of nitrogen fertilizer 

application methods on rice yield and changes in soil ammonium and nitrate. 

Journal of Agriculture. 18:219-228. 

2. Nilawonk, W., and P. Wivutvongvana. 2002. Changes in soil ammonium and 

nitrate in relation to rice production. M.S. Thesis, Chiangmai University, 

Chiangmai, Thailand. 

3. Nilawonk, W., T. Attanandana., A. Phonpherm., X Shuai, and Y. Russell, 2007. 

Potassium Release in Representative Maize-producing Soils of Thailand. Soil 

Sci. Soc. Amer. J. 72:791-797. 

4. Nilawonk, W. 2007. Predicting Potassium Requirements of Maize Soils 

inThailand. Ph.D. Dissertation, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

5. Nilawonk, W., T. Attanandana., and Y. Russell, 2010. Determining plant- 

available potassium in representative maize soils of Thailand. ASA, CSSA, and 

SSSA 2010 International annual meeting, Oct.31- Nov.4, Long Beach, CA. 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

92 

เอกสารแนบ 5 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยแมโจที่ 640/2555 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร 
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เอกสารแนบ 6 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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เอกสารแนบ 7 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
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เอกสารแนบ 8 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เร่ือง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัย 

ตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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