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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ขอนแก่น/ คณะวิทยาศาสตร์/ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Environmental Science 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท. ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Environmental Science) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M. Sc. (Environmental Science) 

3) วิชาเอก  
ไม่มี 

4) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5) รูปแบบของหลักสูตร  
5.1) รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 
5.2) ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3) การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและตา่งชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
5.4) ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6)  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 17/2560วันที่10 มิถุนายน 2560 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1) นักวิชาการและนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ 
8.2) อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา 
8.3) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
8.4) ท าธุรกิจส่วนตัวที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

9) ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายพิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ 3-1298-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Environmental Biology) 
M.Phil. (Environmental 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
กศ.บ. (เคมี) 

2 นางล าใย ณีรัตนพันธุ์ 3-4701-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

3 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี 3-3303- xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Forest Science)  
M.S. (Forestry) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

4 นางสาววังวร สังฆเมธาวี 3-4409-xxxxx-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Conservation Ecology) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนจ าเป็นต้องบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่
ทว่าในทางปฏิบัติแล้วนั้นการพัฒนาประเทศใดๆ มักจะให้ความส าคัญไปยังการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก 
ในขณะที่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่มักจะถูกจัดล าดับความส าคัญไว้เป็นอันดับรองลงมา ส่งผลให้เกิด
เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ โดยจากข้อมูลสถิติป่าไม้ของ
กรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 43.21% ของพ้ืนที่ประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2558 มีพ้ืนที่
ป่าเหลืออยู่เพียง 31.60% เท่านั้น และยังมีปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางน้ า อากาศ 
และการปนเปื้อนของสารเคมีในดินและแหล่งน้ า นอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ในปัจจุบันคือ ภาวะ
โลกร้อนและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Global warming and Climate change) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของน้ าท่วม
ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 30 ปีของประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนและเป็นสาเหตุส าคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักบริหารต่างตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญในการน าเอาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประเทศ และได้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมมนุษย์โดยส่วนรวม ดังจะเห็นได้ชัดในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 6 ที่เน้นความส าคัญในการอนุรักษ์และจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลได้ก าหนดให้
ปี พ.ศ. 2532 เป็นปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนได้ เล็งเห็นภัยที่จะ
เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ค านึงถึงหลักการและเหตุผลทางนิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนขาดการจัดการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ปี พ .ศ. 2538 ได้ถูกประกาศให้เป็นปีสิ่งแวดล้อม
อาเซียน และกระแสด้านสิ่งแวดล้อมยังคงด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากการประชุมสุดยอดผู้น าของโลก Earth 
Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 ที่น ามาสู่  Agenda 21 และอนุสัญญาด้าน
สิ่ งแวดล้อมมากมาย รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ( Convention on 
Biodiversity) และพิธีสารเกียวโต  (Kyoto Protocal) ซึ่ งสิ่ ง เหล่านี้  เป็นข้อยืนยันอย่างชัดเจนว่าปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประชาคมโลกมิใช่เพียงประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น 
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ส าหรับประเทศไทย นอกเหนือจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคปัจจุบันมีภาวะกดดันมากมาย ทั้งการปฏิรูปการเมืองการปกครองภายในประเทศ การเปิดประเทศตามนโยบาย
ของกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC 2015) และกระแสเศรษฐกิจโลกที่แปรผันอย่างรุนแรง ท าให้ประเทศไทยต้องมีการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงไปของโลก และรัฐบาลไทยได้ก าหนดแผนการพัฒนาประเทศในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่รู้จักกันในชื่อ Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ด้วย
การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเดิม ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” และตั้งเป้าผลสัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ปีนี้ 

ปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคือ ทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและท างานอย่างมืออาชีพ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้หลาย
สถาบันอุดมศึกษาได้เร่งผลิตบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นจ านวนมากในแต่ละปี และในแผนขับเคลื่อน Thailand 
4.0 เองก็มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง (High skill labor) เพ่ือร่วมกัน
น าพาสังคมไทยไปสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่จะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาระบบนิเวศของไทย
และภูมิภาคอาเซียนให้สมดุลและยั่งยืน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
มีภาระหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีจิตส านึก มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และมีศักยภาพใน
การท างานแบบมืออาชีพและมีมาตรฐานสากล 

11.2) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทยจากเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพมาเป็นเกษตรกรรมเพ่ือการค้าและนโยบาย

สร้างครัวไทยสู่ครัวโลก ได้น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีของคนในชุมชน มีการน าสารเคมีทางการเกษตรหลายชนิดมา
ช่วยในการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งสารเหล่านี้ได้ตกค้างในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหาร
และได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ป่า การพัฒนาดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน
ดั่งเดิมที่เป็นลักษณะชุมชนชนบทไปสู่ความเป็นสังคมเมืองที่ผู้คนมีการแข่งขันและมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาสินค้าจากตลาดที่
ต้องน าเข้าจากแหล่งอ่ืนมากข้ึน นอกจากนี้แผนขับเคลื่อน Thailand 4.0 ที่พยายามจะยกระดับเศรษฐกิจของไทยจาก
ประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ร่วมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลกจะผลักดันสังคมไทยไปสู่
สังคมแห่งการบริโภค (Consumptive society) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่ท้ายสุดก่อให้เกิดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตรายจากแบตเตอรี่ใช้แล้ว การใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานของประเทศ
เพ่ิมขึ้นจนเข้าสู่วิกฤตด้านพลังงาน รวมทั้งปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ า และขยะที่เกิดจากการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของ
สังคมเมืองที่ขาดการวางผังเมืองและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
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จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ชัดเจนว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคม หากขาดการ
วางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และท้ายสุดก็จะ
ย้อนกลับมากระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง มีศักยภาพในการท างานแบบประสานร่วมมือและเป็น
มาตรฐานสากล เพราะการวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากเน้นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งความร่วมมือในระดับนานาชาติ ซึ่งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นนักวิจัย นักวิชาการและนัก
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมที่จะรองรับตลาดแรงงานในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
12) ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1) การพัฒนาหลักสูตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้เชิงทฤษฎีและความสามารถด้านปฏิบัติการอย่างแท้จริงและทันต่อเหตุการณ์ และ
ที่ส าคัญคือมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถน าองค์ความรู้จากการ
ศึกษาวิจัยไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้ทัน สมัย
และได้มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับบุคคลที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัย และนักวิชาการ  ให้มีความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานความรู้ด้านนิเวศวิทยา โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยคณาจารย์ของภาควิชาที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือช่วยให้พันธกิจการผลิตบัณฑิตของภาควิชาด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2) ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก าหนดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัย เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ผลิตองค์ความรู้และข้อมูลการวิจัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและกลุ่มประเทศ
อาเซียน ด้วยการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความส าคัญเหล่านี้ เสมอ จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้ทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้มหาบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ที่มีคุณภาพด้านวิชาการ มีความสามารถและทักษะการท างานแบบมืออาชีพได้มาตรฐานสากล และมีความ
พร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับยุคของความเปลี่ยนแปลงเพื่อน าพาสังคมไทยและสังคมโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน/ภาควิชาของสถาบันที่เปิดสอนในคณะ (ถ้ามี) 
13.1) การบริหารหลักสูตร 
ไม่มี 
13.2) การจัดการเรียนการสอนร่วมในหลักสูตรนี้มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนร่วมด้วย 
ไม่มี 
13.3) การบริการให้หลักสูตรอ่ืน 
ไม่มี 

1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1) ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิต

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความรู้ด้าน
นิเวศวิทยา เป็นมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการท าวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ น ามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2) วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ ดังนี้  
(1) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพได้
มาตรฐานสากล มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย 

(2) สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการสมัยใหม่ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) แผนพัฒนาปรับปรุง 
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มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนดทุกๆ รอบ 5 ปี ดังนี้ 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. การพัฒนา
หลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานของ สกอ. และมีความเป็น
นานาชาติ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 

- เอกสารการอนุมัติหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
เรียน การสอน 
การบริการ
วิชาการ และการ
วิจัย 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ต้อง
เข้าอบรมเก่ียวกับหลักการสอนรูปแบบ
ต่างๆ การวัดและประเมินผล เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี 

- ส่งเสริมการท างานวิจัยของบุคลากรและน า
ความรู้จากการวิจัยไปใช้ไดจ้ริงเพ่ือการ
อนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสาย
สนับสนุนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ 

- รายงานผลการประเมินรายวิชาของผู้เรียน 
- จ านวนทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

- จ านวนงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- จ านวนบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการวิชาการ 

3. การพัฒนา
นักศึกษา 

- สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- ส่งเสริมการท างานวิจัยของนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

- จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาที่น าเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

- จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และคครงสร้างของหลักสูตร 

- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นนานาชาติ 
เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติมาบรรยายพิเศษ 

- จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนให้ท างานวิจัย
ในต่างประเทศ 

- จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาบรรยายพิเศษ 

1) ระบบการจัดการศึกษา 
1.1) ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 3 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
ปรับปรุงใหม ่

1.2) การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.3) การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2) การด าเนินการหลักสูตร 
2.1) วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

2.2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 

5 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะปรับปรุงใหม่ โดยผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 1 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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(2) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา กรณีที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลฯ มีความเห็นว่าต้องปรับพ้ืน
ฐานความรู้ ต้องลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไป หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ของภาควิชา 

แผน ก แบบ ก 2  
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาตร

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.50 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(2) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา กรณีที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลฯ มีความเห็นว่าต้องปรับพ้ืน
ฐานความรู้ ต้องลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไป หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ของภาควิชา 

2.3) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาอาจมีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดทักษะและความสามารถใน

การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4) กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3(  

นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในหลักสูตรที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกของภาควิชาพิจารณาแล้วว่าจ าเป็นต้องปรับพ้ืน
ฐานความรู้ ต้องลงทะเบียนรายวิชาด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ โดยไม่นับหน่วยกิต และส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องลงทะเบียนเรียนและสอบให้ผ่าน หรือนักศึกษาอาจได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปให้ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.5) แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มีดังนี ้
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ปีที ่1 10 10 10 10 10 
ปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 
 
 
2.6) งบประมาณตามแผน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  375,000 875,000 875,000 875,000 875,000 
2. งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
3. ค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาโท* 375,000 875,000 875,000 875,000 875,000 

รวมรายรับ 750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 
ประมาณการรายจ่าย      

1. งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ 91,500 191,500 191,500 191,500 191,500 
2. งบครุภัณฑ ์ - - - - - 
3. ค่าตอบแทน - 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 91,500 311,500 311,500 311,500 311,500 
หมายเหตุ: * คิดบนฐานข้อมลูของนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ที่ต้องจา่ยค่าธรรมเนียมวิจัย (50,000/คน/ภาคการศึกษา) ประมาณร้อยละ 

50 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดของภาควิชาในแต่ละปีการศึกษา 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศกึษาในการด าเนินการหลักสูตรเทา่กับ 311,500 บาท/หลักสตูร 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศกึษาเท่ากับ 15,575 บาท/คน/ป ี

2.7) ระบบการศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดที่ 2 และ

หมวดที่ 3 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ 
2.8) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 

(รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1) หลักสูตร 
3.1.1) จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

3.1.2) โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 12 
หมวดวิชาเลือก - 12 
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วิทยานิพนธ์ 36 12 
รวม 36 36 

3.1.3) รายวิชา 
3.1.3.1 รายวิชาส าหรับหลักสตูร แผน ก แบบ ก 1 

3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
**SC917700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 

Research Methodology in Environmental Science 
**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1   1(1-0-2) 

Seminar in Environmental Science I 
3.1.3.1.2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

**SC917898 วิทยานิพนธ์      36(0-0-0) 
Thesis 

3.1.3.2 รายวิชาส าหรับหลักสตูรแผน ก แบบ ก 2 
3.1.3.2.1 หมวดวิชาบังคับ 

**SC917700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
Research Methodology in Environmental Science 

*SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
Research Methodology Laboratory in Environmental Science 

**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
Ecological Principles and Natural Resource Conservation 

**SC917703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ   3(3-0-6) 
Integrated Environmental Management 

*SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  1(0-3-2) 
Integrated Environmental Management Laboratory 

**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1   1(1-0-2) 
Seminar in Environmental Science I 

**SC917892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2   1(1-0-2) 
Seminar in Environmental Science II 
 

3.1.3.2.2 หมวดวิชาเลือก 



มคอ. 2 

- 12 - 
 

ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาที่มีรหัสตั้งแต่ระดับ 700 ขึ้นไป และ/
หรือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืนๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และที่เปิดสอนในคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มีรหัสตั้งแต่ระดับ 700 ขึ้นไป โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตัวอย่างของรายวิชาในหมวด
วิชาเลือก มีดังต่อไปนี้ 

**SC917710 นิเวศวิทยาป่าไม้     3(2-3-6) 
Forest Ecology 

**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน     3(3-0-6) 
Community Ecology 

**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย์     3(3-0-6) 
Human Ecology 

**SC917713 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
Biodiversity Conservation 

**SC917714 ความหลากหลายของสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์  3(3-0-6) 
Wildlife Diversity and Conservation 

**SC917715 ชีววิทยาประชากร     3(2-3-6) 
Population Biology 

**SC917716 อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
Conventions on Environment and Biodiversity 

*SC917717 นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   3(3-0-6) 
Invertebrate Ecology 

**SC917740 การประเมินสิ่งแวดล้อม     3(2-3-6) 
Environmental Appraisal  

**SC917741 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
Environmental Toxicology 

**SC917742 ชีววิทยาของน้ าเสีย     3(2-3-6) 
Wastewater Biology 

**SC917743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   3(2-3-6) 
Climate and Climate Change 
 

**SC917744 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน   3(3-0-6) 
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Energy resource management and conservation 
**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห์     3(3-0-6) 

Ecological Analysis 
**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม    3(3-0-6) 

Behavioral Ecology 
**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6) 

Ecological Economics and Sustainable Development 
**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ    3(2-3-6) 

Hazardous Waste and Management 
**SC917841 พลังงานส าหรับอนาคต     3(2-3-6) 

Energy for Future 
*SC917842 นาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

Environmental Nanotechnology 
**SC917894 ปัญหาพิเศษ      2(0-6-4) 

Special Problems 
3.1.3.2.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

**SC917899 วิทยานิพนธ์      12(0-0-0) 
Thesis 

ค ำอธิบำยระบบรหัสรำยวิชำ 
รหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลขอักษร 8 หลัก 

โดยมีความหมายดังนี้ 
อักษร SC = รหัสประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ตัวเลขหลักที่ 1 และ หลักท่ี 2 คือ 91 = รหัสประจ าของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ตัวเลขหลักที่ 3 คือ 7 8 และ 9 = รหัสรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวเลขหลักที่ 4 และ 5 แสดงกลุ่มหรือหมวดวิชาที่เปิดในหลักสูตร ดังนี้ 

เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาบังคับทีม่ีเนื้อหาทั้งด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
เลข 1-3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางนิเวศวิทยา 
เลข 4-8 หมายถึง กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสัมมนา ปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 

ตัวเลขหลักที่ 6 = ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มหรือหมวดวิชา 
3.1.4) แผนการศึกษา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีตัวอย่างแผนการศึกษาดังนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1   
XX XXX XXX วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นบัหน่วยกิต 
**SC917700 ระเบียบวิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

Research Methodology in Environmental Science 
2 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
2 

*SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Research Methodology Laboratory in 
Environmental Science 

- 1 

**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
Ecological Principles and Natural Resource 
Conservation 

- 3 

XX XXX XXX วิชาเลือก - 3 
**SC917898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 - 

รวม 9 9 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2   
XX XXX XXX วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นบัหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
**SC917703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

Integrated Environmental Management 
- 3 

*SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
Integrated Environmental Management Laboratory 

- 1 

**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1  
Seminar in Environmental Science I 

1  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1 

XX XXX XXX วิชาเลือก - 4 
**SC917898 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
9 - 

รวม 9 9 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   
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**SC917898 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

9 - 

**SC917899 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

- 6 

XX XXX XXX วิชาเลือก - 3 
รวม 9 9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
**SC917892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2  

Seminar in Environmental Science II 
- 1 

**SC917898 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

9 - 

**SC917899 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

- 6 

XX XXX XXX วิชาเลือก  2 
รวม 9 9 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (2 ปี) 36 36 
3.1.5) ค าอธิบายรายวิชา 

**SC917700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

Research Methodology in Environmental Science 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

คุณธรรมจริยธรรมของการวิจัย การวางแผนและบริหารงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนข้ อเสนอ
โครงการ การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาบนฐานข้อมูลออนไลน์ การรวบรวมเอกสารอ้างอิงด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป การสร้างปัญหาวิจัยและการตั้งสมมติฐาน การคัดเลือกวิธีการวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลผลการวิจัย การเขียนรายงานและบทความวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย  

Research ethnics, scientific research planning and management, proposal writing, literature 
and patent searching using online database, reference collection using computer package, 
formulating research problems and hypotheses, methodology selection, data collection and analysis, 
research finding interpretation, report and manuscript writing, research finding presentation 

*SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
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Research Methodology Laboratory in Environmental Science 

เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 

สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า โปรแกรมทางสถิติ ตัวอย่างและประชากร ชนิดของข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การกระจายของข้อมูล สมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดความถี่และ
อัตราส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม หรือมากกว่า 2 กลุ่ม  ความสัมพันธ์และการถดถอย การ
ออกแบบการทดลอง 

Introduction to statistics for environmental science, statistic programs, sample and population, 
data types and data presentation, descriptive statistics, data distribution, statistic hypothesis, analysis 
for frequency and ratio, analysis for comparing two groups or more than two groups, correlation and 
regression, experimental design 

**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

Ecological Principles and Natural Resource Conservation 

เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 

บริการของระบบนิเวศ คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติ หลักนิเวศวิทยาของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประเมินสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ เทคนิคและนโยบายส าหรับการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการของระบบนิเวศ กฏหมายและอนุสัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
กรณีศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและทั่วโลก  

Ecosystem services, value of natural resources, natural resource crisis, principles of ecology 
underlying natural resource conservation, assessment of natural resource status, techniques and 
policies for effective resource management, ecosystem approach, laws and conventions on natural 
resource conservation, case studies of natural resource conservation in Thailand and worldwide 

**SC917703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 

Integrated Environmental Management 

เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินศักยภาพของสิ่งแวดล้อม กลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัด 
เครื่องมือจัดการสิ่งแวดล้อม นิยามและแบบของการบูรณาการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและวาระแห่งศตวรรษที่ 21 
(Agenda 21) การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและการวางแผน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
หน่วยการจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามและประเมินผล กฏหมายและอนุสัญญาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ 
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Principles of environmental management, assessment of environmental potential, 
mechanisms of environmental management and indicators, environmental management tools, 
definitions and characteristics of integration, sustainable development and Agenda 21, integrated 
environmental management and planning, economic analysis, unit of environmental management, 
monitoring and evaluation, laws and conventions on environmental management, case studies of 
issue-based and area-based integrated environmental management 

*SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  1(0-3-2) 

Integrated Environmental Management Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

การศึกษาภาคปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินศักยภาพของสิ่งแวดล้อม กลไกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัด เครื่องมือส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและการวางแผน การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หน่วยการจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามและประเมินผล กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ 

Practical study to environmental management, assessment of environmental potential, 
mechanisms of environmental management and indicators, tools for integrated environmental 
management and planning, economic analysis, unit of environmental management, monitoring and 
evaluation, case studies of issue-based and area-based integrated environmental management. 

**SC917710 นิเวศวิทยาป่าไม้ 3(2-3-6) 

Forest Ecology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

องค์ประกอบ โครงสร้างและบริการของระบบนิเวศป่าไม้ ประเภทของป่าไม้ในโลก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ 
การกระจายตัวและการสถาปนาของเมล็ดพืช ความสัมพันธ์ของสัตว์และพืช พลวัตรของป่าไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้ การ
สัมมนาด้านป่าไม้ของนักศึกษา การศึกษาภาคสนามและโครงการวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม ้ 

Forest composition, structure and ecosystem services, world’s forest biomes, forest 
environmental factors, seed dispersal and seedling establishment, plant and animal relationships, 
forest dynamics, forest conservation, student seminar, fieldtrips and term projects in forest ecology.  

 

 

**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
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Community Ecology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ชุมชนชีวภาพ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในชุมชนชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของชุมชนชีวภาพและการ
เปลี่ยนแปลง เมตาบอลิซึมของชุมชน ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต การจัดโครงสร้างของชุมชนชีวภาพ          
การวิเคราะห์ระบบ 

Biotic community, relationships between living organisms and environment, nature of a biotic 
community and community change, community metabolism, species diversity, community 
organization, system analysis 

**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) 

Human Ecology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรในชนบทกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรเมืองกับ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของสังคมมนุษย์ รวมทั้งปัญหาประชากรศาสตร์ ทรัพยากร การจัดการใช้พ้ืนที่ 
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  อิทธิพลของมลพิษต่อสังคมมนุษย์ การเปลี่ยนอุปนิสัยของมนุษย์เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อม ความยั่งยืนของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การศึกษาภาคสนามที่สอดคล้องกับหัวข้อการบรรยายดังกล่าว 

A study of relationships between population and environment  in rural areas, relationship 
between population and environment in a city, problems and solutions of humanity, including 
population, resources, carrying capacity of land, energy and natural resources, direct effects of 
pollution on society and changing human behavior toward the environment, human and 
environmental sustainability, field works are required 

**SC917713 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 

Biodiversity Conservation 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

นิยามของความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์ ภัยคุกคามและสถานภาพการอนุรักษ์ของทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ หลักแนวคิดของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ภายในและนอกแหล่งที่
อยู่อาศัย พ้ืนที่คุ้มครอง อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การท ารายงานและการน าอภิปราย
ในหัวข้อที่ก าหนด 
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Definitions of biodiversity, benefits, threats and conservation status of biodiversity resources, 
concepts of biodiversity conservation, in-situ and ex-situ conservation, protected areas, Convention 
on Biological Diversity, term paper and leading discussion in assigned topics 

**SC917714 ความหลากหลายของสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 

Wildlife Diversity and Conservation 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความหลากหลายของสัตว์ป่าและการจัดจ าแนกด้านอนุกรมวิธาน แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรมของสัตว์ป่า สมดุลประชากรของสัตว์ป่า การศึกษาจ านวนประชากรของสัตว์ป่า มนุษย์ สังคม การเมืองและ
การอนุรักษ์สัตว์ป่า เทคนิคการอนุรักษ์และจัดการสัตว์ป่า  

Wildlife diversity and classification, wildlife habitats, wildlife ecology and behavior, population 
dynamics, wildlife censuses, human social and political aspect and wildlife conservation, wildlife 
conservation and management techniques 

**SC917715 ชีววิทยาประชากร 3(2-3-6) 

Population Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

คุณสมบัติของประชากรเดี่ยว ปัญหาการกระจายตัวและความอุดมของประชากร  อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ ปฏิบัติการครอบคลุมเรื่องของโครงสร้างอายุ การเจริญเติบโตของประชากร การกระจายตัวของ
ประชากร การประมาณขนาดของประชากร ปัจจัยที่จ ากัดการกระจายตัว การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา 

Properties of single population, the problem of distribution and abundance to population, 
the influences of physical and biotic environment, practical study covering age structure, population 
growth, population dispersion, population estimation, factors limiting distribution, field trips and case 
study 

**SC917716 อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6)  

Conventions on Environment and Biodiversity  
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: ไม่มี  

การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ หลักการ 
ข้อตกลงและการน าปฏิบัติของอนุสัญญา ตัวอย่างของอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า การท ารายงานและการน าอภิปรายในหัวข้อที่ก าหนด  
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Millennium ecosystem assessment, issues in environment and biodiversity, principles, 
agreements and implementation of conventions, examples of conventions on environment and 
biodiversity e.g., Kyoto Protocol, United Nations Framework Convention on Climate Change, 
Convention on Biological Diversity, Convention on Wetlands, term paper and leading discussion in 
assigned topics 

*SC917717 นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) 

Invertebrate Ecology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความหลากหลายและการจัดจ าแนกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ า นิเวศวิทยา 
วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การจัดการในเชิ งประชากร การอนุรักษ์สัตว์ที่ไม่มี
กระดูกสันหลัง เทคนิคการส ารวจและเก็บรักษาตัวอย่าง ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อนต่อ
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 

Invertebrate diversity and identification in terrestrial and aquatic ecosystem, ecology, 
evolution, distribution, and adaptations to the environment, population management and 
conservation of invertebrates, field survey techniques and specimen preservation, consequences of 
environmental and climate change on invertebrates 

**SC917740 การประเมินสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

Environmental Appraisal 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

การวางแผนการเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ถิ่นที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์ดิน การวิเคราะห์น้ า การวิเคราะห์อากาศ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิ เคราะห์ และการ
ประเมินถิ่นที่อยู่อาศัย 

Sampling planning, sampling methods, sample preparation, habitat analysis, substrate 
analysis, aquatic habitat analysis, atmospheric analysis, analytical instrument and habitat assessment 

**SC917741 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 
Environmental Toxicology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความหมายของพิษและพิษวิทยา สารพิษและสารมลพิษ รูปแบบของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติทางเคมี
ของสารพิษ สารพิษในสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น โลหะหนัก สารประกอบโลหะอินทรีย์ วัตถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษ
ที่ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์ และสารระดับนาโน การเปลี่ยนแปลงของสารพิษเมื่อเข้าสู่สิ่งแวดล้อม  การย่อยสลาย
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สารพิษด้วยกระบวนการทางชีววิทยา การสะสมและเพ่ิมความเข้มข้นของสารพิษ การทดสอบความเป็นพิษ การ
ตรวจวัดปริมาณสารพิษบางอย่างในสิ่งแวดล้อม เช่น พิษตกค้างของวัตถุมีพิษทางการเกษตร และโลหะหนัก 

Definitions of poison and toxicology, toxicants and pollutants, formulations of toxic 
substances in the environment, chemical nature of toxicants, some important toxicants in the 
environment, such as heavy metals, organometallic compounds, pesticides, non-organic species and 
toxic of nanomateial, biochemical transformations, biodegradation, bioconcentration, toxicity test, 
determination of toxicants pesticide residues and heavy metals 

**SC917742 ชีววิทยาของน้ าเสีย  3(2-3-6) 

Wastewater Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

โครงสร้างทางด้านชีวภาพและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อสภาพของน้ าในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
โครงสร้างของมลพิษน้ า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมลพิษน้ า การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของแหล่งน้ าที่เกิดมลพิษ 
สถานการณ์มลพิษน้ า ขั้นตอนและแนวทางการบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพและการประยุกต์เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ มีการศึกษาทดลองและปฏิบัติการภาคสนามท่ีสอดคล้องกับหัวข้อการบรรยายดังกล่าว 

Biological structure and other related factors influencing characteristics of natural water body, 
structure of water pollution, factors affecting water pollution, biological changes of polluted water 
body, situation of water pollution, biological wastewater treatment processes and their application, 
practical study and field works are required 

**SC917743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-3-6) 

Climate and Climate Change 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

องค์ประกอบและวงจรของบรรยากาศ  ลักษณะทางกายภาพของสภาพภูมิอากาศของโลกและระบบ
ภูมิอากาศ เน้นสมดุลน้ าและพลังงานต่อบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษย์ รวมทั้งการประเมินผลกระทบของสภาพ
ภูมิอากาศในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

Atmospheric composition, global cycles, physical characteristics of climate and climate 
system, particular emphasis on the roles of energy and water balances on climate change, climates 
in the past, climate change and impact on humankinds, evaluation of the impact on living organisms 
and the environment 
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**SC917744 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน 3(3-0-6) 

Energy resource management and conservation 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งพลังงานรูปแบบเดิมที่ใช้กันอยู่และพลังงานทดแทน เทคโนโลยี
และกระบวนการที่พัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์พลังงานประเภทต่างๆ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจจาก
การใช้พลังงานและโครงการพัฒนาทางด้านพลังงาน  แนวทางการจัดการด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พืชพรรณ
กับการอนุรักษ์พลังงาน สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน การวางผังเมืองเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีเพ่ือ
พลังงานสะอาด การอนุรักษ์พลังงานและวิธีการตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน นโยบายและแผน
พลังงานพลังงานของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์พลังงาน และการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 

Utilities of energy resources for both traditional and renewable energy, technologies and 
development processes for the utilities of all types of energy, environmental, social and economic 
impacts from the utilities of energy and energy development project, energy management guidelines: 
energy conservation, plant and energy conservation, architecture and energy conservation, city 
planning for energy conservation, technologies for clean energy, energy conservation and energy 
audit in building and factory, Thailand’s energy plan and policy, energy economic  and sustainable 
energy management plan 

**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห์  3(3-0-6) 
Ecological Analysis 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยา การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย การวิจัยแบบ Meta-analysis ในการศึกษาด้านนิเวศวิทยา 

Ecological data, data collection and analysis, ecological analysis, writing research findings, 
meta-analysis based research in ecology 

**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม 3(2-3-6) 

Behavioral Ecology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

หลักการทางนิเวศวิทยา การเลือกสรรโดยธรรมชาติและพฤติกรรมสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อ 
เกณฑ์การตัดสินใจของตัวห้ า การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สังคมแมลงเศรษฐกิจ ปัญหากลยุทธ์ป้องกันศัตรูตัวห้ า การต่อสู้
ป้องกันตัวห้ า นิเวศวิทยาของเพศ การเลือกเพศและโอกาสของคู่ผสมพันธุ์ การเสาะหาคู่ผสมพันธุ์ กลยุทธ์การใช้พ้ืนที่
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และเวลา พฤติกรรมการครอบครองพ้ืนที่ การเลือกแหล่งที่อยู่อาศัย ยุทธศาสตร์การผสมพันธุ์ที่เหมาะสมและ
ชีวประวัติ การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา 

Principle of ecology, natural selection and social behavior, predator and prey relationship, 
decision rules for predators, living in groups, the economics of insect society, evolutionary problems 
of anti-predator defense strategies, ecology of sex, sexual selection and mate choice, searching for 
mates, strategies in space and time, ecological territorial behaviors, habitat selection, optimal tactics 
of reproduction and life history, field trip and case study are required 

**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 

Ecological Economics and Sustainable Development 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

แนวคิดพ้ืนฐานของนิเวศเศรษฐศาสตร์ นิยาม หลักการและนโยบายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นด้านนิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน การท า
รายงานและการน าอภิปรายในหัวข้อที่ก าหนด 

Basic concepts of ecological economics, definitions, principles and policies of sustainable 
development, millennium development goals, sustainable development goals, issues in ecological 
economics and sustainable development, term paper and leading discussion in assigned topics 

**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ 3(2-3-6) 

Hazardous Waste and Management 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ประเภทของของเสียอันตราย ผลกระทบ แหล่งก าเนิด การขนส่งของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการก าจัด การ
จัดการของเสียอันตราย 

Types of Hazardous waste, impact of hazardous waste, sources, transportation, treatment 
technology, hazardous waste management 

 

 

 

**SC917841 พลังงานส าหรับอนาคต 3(2-3-6) 

Energy for Future 
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เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ศักยภาพพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ การวางแผนและจัด
การพลังงานส าหรับอนาคต มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) ผลของกลไกการพัฒนาที่สะอาดต่อการจัดการ
ด้านพลังงาน เทคโนโลยีเพ่ือพลังงานสะอาด เศรษฐศาสตร์พลังงาน ประเมินความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด้าน
พลังงานโดยพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม การวางแผนและจัดการเมืองเพ่ือการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน การพัฒนาพลังงานในชนบทอย่างยั่งยืน พลังงานส าหรับอนาคต วิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการพัฒนาด้าน
พลังงาน 

Renewable energy potential, technology for utilization of renewable energy, future energy 
management and planning, energy management standard (ISO 50001), impact of Clean Development 
Mechanism on energy management, technology for clean energy, energy economics, evaluate the 
suitability of energy development projects by considering economic, social and environmental 
factors, energy conservations, city planning and management for energy conservation, sustainable 
rural energy management, energy for the future, analyze the case study of energy development 
projects 

*SC917842 นาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Environmental Nanotechnology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

ความส าคัญของนาโนเทคโนโลยีในการก าจัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ลักษณะพ้ืนฐานและคุณสมบัติของวัสดุนา
โน กระบวนการหลักมูลในการก าจัดสารมลพิษด้วยวัสดุนาโน กลไกปฏิกิริยาของวัสดุนาโนในการก าจัดสารมลพิษ การ
ก าจัดสารโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุนาโน การก าจัดสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุนาโน การปรับปรุง
คุณภาพน้ าและการผลิตน้ าสะอาดด้วยวัสดุนาโน การบ าบัดน้ าเสียด้วยวัสดุนาโน ความปลอดภัยของวัสดุนาโนต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

Importance of nanotechnology for pollutant removals in the environment, basic 
characterization of nanomaterials, fundamental processes of pollutant removals by nanomaterials, 
reactive mechanism of nanomaterials for pollutant removals, heavy metal removals in the 
environment by nanomaterials, organic matter removals in the environment by nanomaterials, 
improving of water quality and producing of clean water by nanomaterials, wastewater treatment by 
nanomaterials, safety of nanomaterials to human and environment.   

**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1   1(1-0-2) 
Seminar in Environmental Science I 
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เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การค้นคว้าและทบทวนบทความวิจัยในหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผล การวิเคราะห์และสรุปประเด็นจากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการ
นาเสนอผลงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

Literature search and review in environmental science topics, discussion and opinion 
exchange, critical thinking, analysis and summarizing of scientific findings, effective presentation 
techniques 

**SC917892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2   1(1-0-2) 
Seminar in Environmental Science II 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

การน าเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเขียนร่าง
บทความวิจัย 

Oral presentation of thesis findings, in class discussion and writing a draft manuscript 

**SC917894 ปัญหาพิเศษ  2(2-6-4) 

Special Problems 

เงื่อนไขของรายวิชา: ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

การค้นคว้าและท ารายงานด้วยตนเองในหัวข้อทางนิเวศวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ความเห็นชอบ  

Self-investigation and report writing in ecological or environmental science topics approved 
by a project supervisor 

**SC917898 วิทยานิพนธ์  36(0-0-0) 

Thesis 

เงื่อนไขของรายวิชา: ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยาประยุกต์ทั้งนี้ต้อง
อยู่ในความดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Review and conduct a thesis research in applied environmental science or ecology under 
supervision and guidance of a thesis supervisor 

**SC917899 วิทยานิพนธ์  12(0-0-0) 
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Thesis 

เงื่อนไขของรายวิชา: ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยาประยุกต์ทั้งนี้ต้อง
อยู่ในความดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Review and conduct a thesis research in applied environmental science or ecology under 
supervision and guidance of a thesis supervisor 

3.2) ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายพสิิฏฐ์ เจริญสุดใจ 3-1298-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Environmental Biology) 
M.Phil. (Environmental 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์, การปกครอง) 
กศบ. (เคมี) 

2 นางเพ็ญประภา เพชระบูรณิน 3-1002-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
น.บ. 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 นางล าใย ณีรัตนพันธุ ์ 3-4701-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

4 นายศรัณย์ เกียรติมาลสีถิตย ์ 3-4097-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

5 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักด ี 3-3303-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Forest Science) 
M.S. (Forestry) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

6 นายทศพล ไชยอนันต์พร 3-1014-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Dr. rer. nat. (Biology)  
Diplom (Biology) 
วท.บ. (ชีววทิยา) 
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7 นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช 3-1701-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Environmental Science)     
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

8 นางสาววงัวร สังฆเมธาวี 3-4409-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Conservation Ecology) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน แสดงในภาคผนวก 
 

3.2.2) อาจารย์ประจ า 
ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางเตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 3-8205-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

M.Eng. (Environmental 
Engineering) 
ปก.ศ. สูง  
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

2 นางสาววิรงรอง มงคลธรรม 3-4499-xxxxx-xx-x อาจารย ์ M. Phil. (Envi. Sci.) 
วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน แสดงในภาคผนวกที่ 2 
 

3.2.3) อาจารย์พิเศษ 
ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 
1 นายเกษม จันทร์แก้ว ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Hydrology) วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2 นายสักการ ราษีสุทธิ์ อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
3 Mr. Mark Morgan Associate Professor Ph.D. University of Missouri, 

Columbia, Missouri, USA 
4 Mr. George Gale Associate Professor Ph.D. KMUTT, Thailand 
5 Mr. Chitsan Lin Professor Ph.D., P.E. Department of Marine 

Environmental Engineering 
National Kaohsiung Marine 
University (NKMU) Taiwan 
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4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1) มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานภาคสนามด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4.1.2) มีทักษะการท างานภาคสนามด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4.1.3) มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม การติดต่อประสานงานและความอดทน 

4.2) ช่วงเวลา 
4.2.1) แผน ก แบบ ก 1  

ภาคการศึกษา 1 ปีที่ 1 เป็นต้นไป หรือภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4.2.2) แผน ก แบบ ก 2  

ภาคการศึกษา 2 ปีที่ 1 เป็นต้นไป หรือภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.3) การจัดเวลาและตารางสอน 
ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
5.1) ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยวิทยานิพนธ์ด้านนิเวศวิทยาหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยให้มีการด าเนินการเสนอเค้าโครงวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย 
การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5.2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1) มีความรู้และทักษะด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5.2.2) มีทักษะการท างานด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5.2.3) มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 

5.3) ช่วงเวลา 
5.3.1) แผน ก แบบ ก 1  

ภาคการศึกษา 1 ปีที่ 1 เป็นต้นไป 
5.3.2) แผน ก แบบ ก 2  

ภาคการศึกษา 1 ปีที่ 2 เป็นต้นไป หรือภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.4) จ านวนหน่วยกิต 

5.4.1) แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 
5.4.2) แผน ก แบบ ก 2  12 หน่วยกิต 

5.5) การเตรียมการ 
มีการก าหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ส าหรับนักศึกษาทุกคนใน

หลักสูตร) และรายวิชาปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เฉพาะนักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

- มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ได้ รับการฝึกฝนให้มีความรู้ และประสบการณ์ตรงที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

- มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และประสบการณ์ในสถานการณ์
ที่แตกต่างหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม 

- เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการฝึกฝนให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

และมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน าแหล่งข้อมูล มี
การก าหนดเวลาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คือ อย่างน้อยภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษาที่ 1 และ  การเสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการค้นคว้าท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

5.6) กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลงานการท าวิทยานิพนธ์ มีดังนี้ 

5.6.1) การสอบหรือประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
โดยการจัดสอบที่มีคณะกรรมการสอบที่เป็นตัวแทนไม่ต่ ากว่า 3 ส่วน ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ 

5.6.2) การประเมินความก้าวหน้า 
จัดน าเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

5.6.3) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
โดยการจัดสอบน าเสนอที่มีคณะกรรมการสอบที่เป็นตัวแทนไม่ต่ ากว่า 3 ส่วน ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะวิทยาศาสตร์ 

5.6.4) การประเมินผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
ก าหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยจะต้องมีผลงานที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นบทความฉบับเต็ม ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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- มีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตนเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ได้รับการฝึกฝนให้มีความตระหนักและจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1) คุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน โดยสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความ
ยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการความขัดแย้งและ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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2.2) ความรู้ 
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็น

แก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่
เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนา
ข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง
และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ การ
พัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 

2.2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สามารถปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาและบรูณาการความรู้ รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

2.2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การศึกษาภาคสนาม การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(3) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย และวิทยานิพนธ์  

2.2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบวัดความรู้ สอบข้อเขียน สอบป้องกัน

ตนเอง สอบภาคปฏิบัติ การท ารายงาน และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3) ทักษะทางปัญญา 
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรู้เพ่ือการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา

ส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและ
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
ที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง

วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าวิจัยชั้นสูงและเฉพาะทาง 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
(2) สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
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(2) สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

2.3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าวิจัยชั้นสูงและเฉพาะทาง 

2.3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าวิจัยชั้นสูงและเฉพาะทาง 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถวางแผนและมีทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

2.4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และเดี่ยว 
(2) การจัดให้มีน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชารายวิชาสัมมนา การท าวิจัย วิทยานิพนธ์ 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ส าคัญและ

ซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดย
การน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

2.5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการ

คิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
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(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได้ 

2.5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(3) การสอนในรูปแบบอ่ืนๆ 

2.5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย สถิติ วิทยานิพนธ์ 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานการน าเสนอแบบปากเปล่า และผลการวิจัยที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าเสนอ

ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ บทความทางวิชาการ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ทุกข้อ   

รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1) เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่

กรณี เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเนื้อหา

ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย
เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3) ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
หรืออนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 
(รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ 

3.2) นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ดังต่อไปนี้ 
- หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 9 ข้อ 50.2.2)  

- หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 มีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือ น าเสนอผลงานและมีบทความฉบับเต็ม 
(Full paper) ต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ( ที่ได้มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน 
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.2.3)  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1) การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2) มอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.3) การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4) การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร 

1.5) การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยมีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1) การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสูตร 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
1.1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2) จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
1.4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และก ากับ

ติดตามให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย  
1.6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.7) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.8) ติดตามผลหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 

2) บัณฑิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติผลลัพท์การเรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยศึกษา
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 

1. การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

3) นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดกระบวนการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ

ควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

3.1) การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนเพ่ือท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  2 ชั่วโมง และการแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

3.2) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
4) อาจารย์ 

4.1) การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล 
4.2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การ

ทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา 
การวัดและประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุก ๆ เดือน 

4.3) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยวิธีการประเมินที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1) การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก

คณะฯ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต ารา และสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1) ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยาบริการ 

(1) หนังสือ 
ภาษาไทย  จ านวน 2,822 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 1,891 รายการ 
 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย  จ านวน    2    รายการ 
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ภาษาต่างประเทศ  จ านวน   16    รายการ 
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 

- ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและ
สาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
- ระบบออนไลน์ ได้แก่ 

1. Science Citation Index 
2. Dissertation Abstracts Ondisk 
3. AGRICOLA 
4. CAB Abstracts 
5. Chemical Citation Index 
6. Life Sciences 
7. Medline 
8. Dissertation Abstracts Online 

- ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียด
ฉบับเต็มของวารสาร (e-joumal) หรือหนังสือ (e-book) 
- วารสาร ได้แก่ 

1. ProQuest Medical Library 
2. Springer 
3. Blackwell Journal 
4. Cambridge Journal 
5. JSTOR 
6. ACS PUBLICATIONS 
7. AIP/APS 
8. AAPG Datapages Online 
9. Far Eastern Economic Review 
10. ScienceDirect 
11. Wilson OmniFile 

- ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือ 
ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเองและสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
- ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
- ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ (Thesis Abstracts Database) 
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- ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet 

6.2.2) ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ (ถ้ามี) 
6.2.3) ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา  

 ห้องสมุดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เก็บรวบรวมทรัพยากร
สารนิเทศท่ีเกี่ยวข้องโดยสามารถให้บริการดังนี้ 
  1. หนังสือ 

  1.1 ภาษาไทย      จ านวน    50 รายการ 
  1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน  120 รายการ 
 2. ผลงานโครงงานวิจัย   
  2.1 โครงงานวิจัย   จ านวน  400 รายการ 
  2.2 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จ านวน  10 รายการ 
 3. โสตทัศนวัสดุ 
  3.1 ซีดี    จ านวน  20 รายการ 
  3.2 วีดิทัศน์   จ านวน  20 รายการ 

6.3) การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ เครื่องมืออุปกรณ์ทาง

ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการ
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.4) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของ

ภาควิชาฯ ซึ่งประสานงานการจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดภาควิชาฯ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ 
ต ารา 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์ประเมินประจ าปี จ านวน 12 ข้อ ตาม สกอ. ก าหนด 
(ภาคผนวกที ่8) 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1) การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา /สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพ่ือนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษาเพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ
รายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

(4) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา 

1.2) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  ทุกสิ้นภาคการศึกษาตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร  หรือเพ่ือนร่วมงาน ตาม

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1) การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย เป็นต้น 

2.2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่าเพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์ประเมินประจ าปี จ านวน 12 ข้อ ตามที่ สกอ. 
ก าหนด (ภาคผนวก 8) 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
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4.1) อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

4.2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการ
ทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปี
การศึกษาถัดไป 

4.3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ 
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1) หมวดวชิาบังคับ (Compulsory course)                   
แผน ก แบบ ก 1 ไม่นับหน่วยกิต                  
**SC917700 ระเบียบวิธวีิจัยดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)                  
**SC917891  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1  1(1-0-2)                  
แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต                  
**SC917700 ระเบียบวิธวีิจัยดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)                  
 *SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธวีิจยัด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)                  
**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6)                  
**SC917703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  3(3-0-6)                  
 *SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 1(0-3-2)                  
**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1  1(1-0-2)                  
**SC917892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2  1(1-0-2)                  
2) หมวดวชิาเลือก (Elective course)                  
แผน ก แบบ ก 2 อยา่งน้อย 12 หน่วยกิต                  
**SC917710 นิเวศวิทยาป่าไม ้    3(2-3-6)                  
**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน    3(3-0-6)                  
**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย ์    3(3-0-6)                  
**SC917713 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6)                  
**SC917714 ความหลากหลายของสัตว์ป่ากบัการอนุรักษ์  3(3-0-6)                  
**SC917715 ชีววิทยาประชากร    3(2-3-6)                  
**SC917716 อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)                  
 *SC917717 นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6)                  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

**SC917740 การประเมินสิ่งแวดล้อม   3(2-3-6)                  
**SC917741 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   3(2-3-6)                  
**SC917742 ชีววิทยาของน้ าเสีย    3(2-3-6)                  
**SC917743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  3(2-3-6)                  
**SC917744 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน  3(3-0-6)                  
**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห ์   3(3-0-6)                  
**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม   3(2-3-6)                  
**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน   3(3-0-6)                  
**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ   3(2-3-6)                  
**SC917841 พลังงานส าหรับอนาคต   3(2-3-6)                  
 *SC917842 นาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)                  
**SC917894 ปัญหาพิเศษ    2(0-6-4)                  
3) หมวดวชิาวิทยานิพนธ์ (Thesis)                  
แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต                  
**SC917898  วิทยานิพนธ ์    36(0-0-0)                  
แผน ก แบบ ก 2  12 หน่วยกิต                  
**SC917899  วิทยานิพนธ ์    12(0-0-0)                  

รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต                  

 
หมายเหต:ุ ค าอธิบายมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบคณุลักษณะบณัฑิต มข. และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมท้ัง 5 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
1.1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่มให้มีการทบทวนและวินิจฉยัปัญหาทางจรรยาบรรณ

วิชาการและวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 
1.2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏบิัติตนตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต มข. ได้แก่ มีวินัย ซื่อสัตย์ รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจ

ในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
1.3) ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑติ มข. ตามระบุในข้อ 1.2) และด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2) ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสี าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม และสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาคน้คว้าทางวิชาการหรือ

การปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.2) สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบตัิงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัตงิานใหม่ๆ ได ้
2.3) มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือการปฏิบตัิงานในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
2.4) ตระหนักในธรรมเนยีมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดบันานาชาติ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
3.1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิชาการ และพัฒนาความรู้หรอืแนวความคิดใหม่ๆ  โดยบรูณาการเข้ากับความรู้เดมิได้

อย่างสร้างสรรค ์
3.2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปท่ีสมบรูณเ์พื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบตัิในวิชาชีพได้อย่างมี

นัยส าคญั 
3.3) สามารถคิดวิเคราะหเ์หตุการณ์ไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์และน าไปใช้ส าหรับวางแผนจดัการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4) ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่จ ากดัอยู่เฉพาะศาสตร์วิชาใดวิชาหนึ่งเท่าน้ัน 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal skills and responsibility) 
4.1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบหน้าท่ีของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพ่ิมพนูประสิทธิภาพการ

ท างานของกลุ่ม 
4.2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู ้รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างานระดับสูงได ้
4.3) เป็นผู้รับฟังที่ดี เข้าใจในความแตกต่างทางความคิดอันเนื่องมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เคารพและให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่น 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical analysis, communication and information technology skills) 
5.1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณติศาสตรห์รือกระบวนการวิจัยในการคดิวิเคราะห์หรือแก้ปญัหาการปฏิบตัิงานหรือปัญหาทาง

วิชาการที่ซับซ้อนได ้
5.2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการสรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูข้องผู้อื่นได ้
5.3) มีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยทางการ ภาษาไทยท้องถิ่น และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับสถานการณ์และ

กลุ่มผูร้่วมงาน 
สัญลักษณ์  = ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง 
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ภาคผนวกที ่2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1) นายพิสิฏฐ ์เจริญสุดใจ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2525 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์, การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2529 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529 
ปริญญาโท M.Phil. (Environmental 

Technology) 
Massey University, New 
Zealand 

2535 

ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Biology)           University of Manchester, UK  2543 
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
    3.1ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)   
 - 
    3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

Suebrasri T, Wang-ngarm S, Chareonsudjai P, Sermswan R W, and Chareonsudjai S. 
2013. Seasonal variation of soil environmental characteristics affect the 
presence of Burkholderia pseudomallei in Khon Kaen, Thailand. African 
Journal of Microbiology Research. 7(19):1940-1945, 

Kamjumphol, W., Chareonsudjai, S., Chareonsudjai, P., Wongratanacheewin, S., and 
Taweechaisupapong, S. 2013. Environmental factors affecting Burkholderia 
pseudomallei biofilm formation. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health 44(1), 72-81. 

Wang-Ngarm, S., Chareonsudjai, S., and Chareonsudjai, P. 2014. Physicochemical 
factors affecting the growth of Burkholderia pseudomallei in soil microcosm. 
The American  Journal of Tropical Medicine and Hygiene 90(3): 480-485.  

Kamjumphol, W., Chareonsudjai, P., Taweechaisupapong, S. and•Chareonsudjai, S. 
2015. Morphological Alteration and Survival of Burkholderia pseudomallei in 
Soil Microcosms.  The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 
93(5): 1058-1065. 

Noinarin P, Chareonsudjai P, Wangsomnuk P, Wongratanacheewin S, Chareonsudjai 
S. 2016. Environmental free-living amoebae isolated from soil in Khon Kaen, 
Thailand, antagonize Burkholderia pseudomallei. PLoS One 11:e0167355 
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4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  30  ปี 
5. ภาระงานสอน 
     5.1 ระดับปริญญาตรี 
 319 211 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                 
 319 212  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                 
 319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ                            
 319 242  ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ              
 319 311 มลพิษสิ่งแวดล้อม                                           
 319 312  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม    
 319 333   มลพิษทางดิน            
 319 334  ปฏิบัติการมลพิษทางดิน  
 319 343  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
 319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม                                    
 319 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม                   
 319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 319 492 โครงการวิจัย 
     5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  
 319 700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 319 711  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
 391 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
 319 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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2) นางเพ็ญประภา เพชระบูรณิน 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2524 
ปริญญาตรี น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 
ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 
ปริญญาเอก วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  (ย้อนหลัง 10 ปี)   
     คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. 2553 . ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 140 หน้า. 
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล และสุภาพร เทียมวงศ์. 2555. การสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาหนองทุ่มอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 2“ชุมชนท้องถิ่น ฐานราก
การพัฒนาประชาคมอาเซียน”จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-19 
กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 976 – 980 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  และยศรพี ทองเจริญ. 2556 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ าตก ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่าง อ.หล่มสัก จ. 
เพชรบูรณ์ ถึง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 หน้า 885-899 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล และสุภาพร เทียมวงศ์. 2556.  การสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 3“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน” จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 
2556  

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และอภิญญา ธิปเทศ. 2556. แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และคณะ. 2557. แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 4“
ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน”จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  และศศิธร  ป้องเรือ. 2557. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. 
วารสารวิชาการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 10 (2 ): 74-86.  

Klangkarn, C., Artdret, W., Phetcharaburanin, P and Chanunan, S 2014. An 
environmental Monitoring and assessment for sustainable development of 
wetlands in Suphanburi province, Thailand. Academic Journal of Science 
03(02): 433–440.   

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  30  ปี 
5. ภาระงานสอน 
   5.1 ระดับปริญญาตรี 
 319 101 นิเวศวิทยา  
 319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  
 319 201 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
 319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
 319 323 นิเวศวิทยาของสัตว์ 
 319 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว์  
 319 351 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
 319 352 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
 319 492 โครงการวิจัย  
    5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  
 319 700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 319 715 ชีววิทยาประชากร 
 319 711  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
 391 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
 319 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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3) นางล าใย  ณีรัตนพันธุ์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2542 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 
ปริญญาเอก วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)   
    ล าใย ณีรัตนพันธุ์. 2556. นิเวศวิทยามนุษย์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 245 หน้า. 
    ล าใย ณีรัตนพันธุ์. 2558. ชีววิทยาน้ าเสีย. เอกสารค าสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 250 หน้า. 
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

มิ่งขวัญ รังสรรค์สมบัติ ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และประสาท โพธิ์นิ่มแดง. 2555. การบ าบัดสารหนูที่
ปนเปื้อนในดินบริเวณเหมืองแร่ทองค าโดย Brevibracillus reuszeri และ Rhodococcus 
sp. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปแบบการน าเสนอแบบ Oral วันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 จังหวัด
นครปฐม.  

ศิริรัตน์ เดชมนต์ ประสาท โพธิ์นิ่มแดง และล าใย ณีรัตนพันธุ์. 2555. การบ าบัดตะกั่วในน้ าทิ้งจาก
การฟอกย้อมสีสังเคราะห์เคมีโดย Aspergirus terreues. การประชุมน าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชฎัฏอุดรธานี รูปแบบ
การน าเสนอแบบ Oral วันที่ 8-9 กันยายน 2555 จังหวัดอุดรธานี. 

วิทวัส โพธิลุขา ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. 2556. การจัดการขยะมูลฝอยใน
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รูปแบบการน าเสนอแบบ Poster วันที่ 3-4 กันยายน 
2556 กรุงเทพมหานคร. 

พิมลพร พรมสิทธิ์ ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2557. การประเมินความผิดปกติ
ของโครโมโซมปลาช่อน (Channa striata) ในแหล่งน้ าที่ได้รับผลกระทบจากน้ าชะมูลฝอย 
บริเวณพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย. รวมบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 10 รูปแบบการน าเสนอแบบ Poster, วันที่ 11-12 กันยายน 2557 
มหาสารคาม.  

นุชนาท วรารักษ์ประภัทร์ ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และเตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร. 2557. การประเมิน
คาร์บอนฟุตพรินท์ของโรงงานสุรา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม (ฉบับพิเศษ) การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10: 
570-581. 

ศิริลักษณ์ บุญมีและล าใย ณีรัตนพันธุ์*. 2557. คุณภาพน้ าและการปนเปื้อนสารหนูในตะกอนดิน
และพรรณไม้น้ าบริเวณเหมืองแร่ทองค า. รวมบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 รูปแบบการน าเสนอแบบ Poster, วันที่ 11-12 
กันยายน 2557 จังหวัดมหาสารคาม. 

อรัญญา กาญจนกันติ และล าใย ณีรัตนพันธุ์. 2558. การปนเปื้อนสารหนูในตะกอนดินและปลา
ไหลบริเวณเหมืองแร่ทองค า. รูปแบบการน าเสนอแบบ Poster การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชฏัชราชนครินทร์. 
25-26 มิถุนายน 2558 ฉะเชิงเทรา. 

พรพิไล ถนอมสงัด และล าใย ณีรัตนพันธุ์. 2559. การประเมินความปกติของโครโมโซมมนุษย์ที่
ได้รับสารไกรโฟเสทในสภาวะการทดลอง. รูปแบบการน าเสนอแบบ Oral รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 3 ปี 
2559 มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 26 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพมหานคร. 

Gomonteir, B., Tanamtong, A., Supiwong, W., Sikhruadong, S., Neeratanaphan, L. 
and Anoamuang, L. 2012. Standardized karyotype and idiogram of two-spot 
glass catfish, Ompok bimaculatus (Siluriformes, Siluridae) in Thailand by 
conventional and Ag-NOR staining techniques. Cytologia 77(4): 459-464. 

Supiwong, W., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Khakhong, S., Neeratanaphan, L. 
and Sanoamuang, L. 2013. Standardized karyotype and idiogram of titan 
triggerfish, Balistoides viridescens (Tetraodontiformes, Balistidae) in Thailand. 
Cytologia 78(4): 345-351.  

Neeratanaphan, L., Sudmoon, L. and Chaveerach, A. 2014. Assessment of 
Genotoxicity through ISSR Marker in Pistia stratiotes Induced by Lead. 
EnvironmentAsia 7(2): 99-107. 

Neeratanaphan, L., Sudmoon, L. and Chaveerach, A. 2014. Genetic erosion in 
freshwater snail, Filopaludina martensi affected by lead and cadmium. 
Applied Ecology and Environmental Research 12(4): 991-1001.  

Patawang, I., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Kakampuy, W., Neeratanaphan, L. 
and Pinthong, K. 2014. Chromosomal characteristics of NORs and karyological 
analysis of Tokay Gecko, Gekko gecko (Gekkonidae, Squamata) from mitotic 
and meiotic cell division. Cytologia 79(3): 315-324.  

Neeratanaphan, L., Mongkolthanaruk, W. and Intamat, S. 2014. Changes of water 
quality and rhizosphere organisms in effluent treatment using water hyacinth. 
Koch Cha Sarn Journal of Science 36(1): 83-93. 
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Neeratanaphan, L. and Tanee, T. 2014. Efficient bacterial species for arsenic 
bioremediation of gold mining soil. Poster presentation on Malaysia 
International Biological Symposium (i-SIMBIOMAS 2014), Department of 
Biology, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Poster presentation on 
28-29 October, Putrajaya, Malaysia.  

Tanee, T., Neeratanaphan, L. And Thamsenanupap, P. 2014. Effect of cadmium on 
DNA changes of Ipomoea aquatica Forssk. Poster presentation on Malaysia 
International Biological Symposium (i-SIMBIOMAS 2014), Department of 
Biology, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Poster presentation on 
28-29 October, Putrajaya,  Malaysia.  

Chaveerach, A., Tanee, T., Sanubol, A., Kwanda, N., Silawong, K., Neeratanaphan, L. 
and Sudmoon, R. 2014. Genetic relations by banding patterns and the highest 
efficiency sequences combination of rpoB and psbA-trnH spacer for 
barcoding Solanacea. Poster presentation on Malaysia International Biological 
Symposium (i-SIMBIOMAS  2014), Department of Biology, Faculty of 
Science, Universiti Putra Malaysia, Poster presentation on 28-29 October, 
Putrajaya, Malaysia.  

Patawang, I., Tanamtong, A., Jumrusthanasan, S., Neeratanaphan, L., Pinthong, K. 
and Jangsuwan, N. 2015. Karyological analysis of the Indo-Chinese Water 
Dragon, Physignathus cocincinus (Squamata, Agamidae) from Thailand. 
Cytologia 80(1): 15-23. 

Boonmee, S., Neeratanaphan, L., Tanee, T. and Khamon, P. 2015. The genetic 
differentiation of Colocasia esculenta growing in gold mining areas with 
arsenic contamination. Environmental Monitoring and Assessment 187(5): 227, 
1-8.  

Neeratanaphan, L., Dechmon, S., Phonimdaeng, P., Khamon, P. and Intamart, S. 
2015. Removal of Lead from wastewater contaminated with chemical 
synthetic dye by Aspergillus terreus. EnvironmentAsia 8(2): 45-55.  

Promsid, P., Neeratanaphan, L., Supiwong, W., Sriuttha, M. and Tanomtong, A. 2015. 
Chromosomal aberration of snakehead fish (Channa striata) in affected 
reservoir by leachate with lead and mercury contamination. International 
Journal of Environmental Research 9(3): 897-906.  

Neeratanaphan, L., Rungsunsombut, M. and Phonimdaeng, P. 2015. Efficient 
bacterial species for arsenic bioremediation of gold mining soil. Acta Biologica 
Malaysiana Journal 4(2): 36-45.  
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Khammanichanh, A. and Neeratanaphan, L. 2015. Water quality and heavy metals 
contamination in water, sediment and Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 
from domestic wastewater canal. The 3rd EnvironmentAsia International 
Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally 
Sustainable World”, Oral presentation on 17-19 June, Bangkok, Thailand.  

Sangpakdee, W., Phimphan, S., Tanomtong, A., Patawang, I., Pinthong, K. and 
Neeratanaphan, L. 2016. Karyological study of Lutjanus ehrenbergii and L. 
carponotatus (Perciformes, Lutjanidae) by classical and Ag-NOR staining 
techniques. Nucleus (India) 59(1): 53-59. 

Suttichaiya, A., Khammanichanh, A., Patawang, I., Tanomtong, A., Sriuttha, M. and 
Neeratanaphan, L. 2016. Chromosome aberrations of East Asian Bullfrog 
(Hoplobatrachus rugulosus) around a gold mine area with arsenic 
contamination. EnvironmentAsia 9(1): 67-76. 

Wongtangtintan, S., Neeratanaphan, L., Ruchuwararak, P., Suksangawong, S., 
Tengjaroenkul, U., Sukon, P. and Tengjaroenkul, B. 2016. Comparative study 
of alflatoxin B1 adsorption by Thai bentonite and commercial toxin binders 
at different temperatures in vitro. Livestock Research for Rural Development 
28(4): 1-8.  

Neeratanaphan, L., Boonmee, S., Srisamoot, N., Tanomtong, A. and Tengjaroenkul, 
B. 2016. Analysis of genetic similarity of Limnocharis flava individuals growing 
around a gold mining area with arsenic contamination. Applied Ecology and 
Environmental Research 14(3): 105-114.  

Phoonaploy, U., Intamat, S., Tengjaroenkul, B., Sriuttha, M., Tanamtong, A. and 
Neeratanaphan, L. 2016. Evaluation of abnormal chromosomes in rice field 
frogs (Fejervarya limnocharis) from reservoirs affected by leachate with 
cadmium, chromium and lead contamaintion. EnvironmentAsia 9(2): 26-38. 

Srathonghon, W., Laohasiriwong, W., Pitaksanurat, P., Nathapindhu, G., Setheetham, 
D., Intamat, S., Phajan, T. and Neeratanaphan, L. 2016. Factors influencing 
blood cadmium and mercury concentrations in residents of agro-industries 
along Nam Phong River, Thailand. EnvironmentAsia 9(2): 18-25. 

Intamat, S., Phoonaploy, U., Sriuttha, M., Tengjaroenkul, B. and Neeratanaphan, L. 
2016. Heavy metal accumulation in aquatic animals around the gold mine 
area of Loie province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: An 
International Journal 22(6): 1418-1432.    



มคอ. 2 

- 54 - 
 

Intamat, S., Phoonaploy, U., Patawang, I., Tanomtong, A., Sriuttha, M. and 
Neeratanaphan, L.2016. Cytotoxic evaluation of Rice Field Frog (Fejervarya 
limnocharis) around gold mine area with arsenic contamination. Nucleus 
(India), Online, DOI: 10.1007/s13237-016-0172-5.  

Neeratanaphan, L., Tanee, T., Tanomtong, A. and Tengjaroenkul, B. 2016. Identifying 
an efficient bacterial species and its genetic erosion for arsenic 
bioremediation of gold mining soil. Archives of Environmental Protection, 
42(3): 58-66. 

Laohasiriwong, W., Srathonghon, W., Pitaksanurat, S., Nathapindhu, G., Setheetham, 
D., Intamat, S., Phajan, T. and Neeratanaphan, L. 2016. Factors associated with 
blood zinc, chromium and lead concentrations in residents of the Nam Pong 
watershed in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 22(7): 1583-
1592. 

Sriuttha, M., Khammanichanh, A., Tengjaroenkul, B., Patawang, I., Tanomtong, A. 
and Neeratanaphan, L. 2016. Cytotoxic assessment of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) from a domestic wastewater canal with heavy metal 
contamination. Cytologia, Accepted.  

Suttichaiya, A., Tengjaroenkul, B. and Neeratanaphan, L. 2016. Chromosomal 
aberration assessment of East Asian bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) with 
arsenic contamination from a gold mine In Vivo. Science KKU Research 
Journal, Accepted. 

Phoonaploy, U., Jamsai, W. and Neeratanaphan, L. 2016. Heavy Metals 
Contamination in Water, Sediment and Rice Field Frog (Fejervarya 
limnocharis) in the Reservoirs Affected by Leachate. Poster presentation on 
The First International Conference on Cancer Control for Health Equity, Roi 
Et, Thailand. 

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  17 ปี 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตรี 
  000 172 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  319 231  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ 
  319 242  ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ 
  319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม 
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  319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
  319 343  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  319 441  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
  319 442  ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม  
  319 424 นิเวศพิษวิทยา 
  319 491 สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
            5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  319 700 ระเบียบวิธีวิจัย 
  319 702   การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
  319 712  นิเวศวิทยามนุษย์   
  319 741 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
  319 742  ชีววิทยาของน้ าเสีย 
  319 745 พันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
  319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
  319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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4) นายศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ        ปี พ.ศ. จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2542 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2546 
ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2552 
 
3.   ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)   
Keithmaleesatti, S., Siriwong, W., Borjan, M., Bartlett, K., and Robson, M. 2012. 

Pesticide residues in aquatic invertebrates, Chapter 10 in Pesticides: Evaluation 
of Environmental Pollution. Nollet, L. and Rathore, H. Eds. CRC Press. 

ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาปักษีวิทยาส ารับนักสิ่งแวดล้อม. 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2555. สารเคมีที่รบกวนระบบต่อมไร้ท่อและผลต่อสัตว์เลื้อยคลาน. วารสาร

วิทยาศาสตร์ มข.  40(2): 346-355. 
ณัฐวดี ศักดาศิริสวัสดิ์, สุมนา ราษฏร์ภักดี และ ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2558. การพัฒนาวิธี

วิเคราะห์ปริมาณอะม็อกซีซิลลินในน้ าเสียสังเคราะห์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แหง่ชาติครั้งที่ 14 . 189-190. 

Manawong, A. and Keithmaleesatti, S. 2013. Nesting material of Purple Swamphen 
(Porphyrio porphyrio) at Nong La Lerng Keng Wetland, Khon Kaen, Thailand. 
Proceedings in the 39th Congress on Science & Technology of Thailand. 
1: 784-788.  

Pidgunpai K, Keithmaleesatti S, Siriwong W. 2014. Knowledge, attitude and practice 
associated with cholinesterase level in blood among rice farmers in Chainart 
province, Thailand. Journal Health Resarch. 2014; 28(2): 93-99. 

Pholweang, N. and Keithmaleesatti, S. 2014. The Residue of Arsenic in Sediment and 
Gastropoda in Huai Lek Wangsaphung District Loei Province. Proceeding in 
the 15th Graduate Research Conference. 15(1): 770-775. (In Thai) 

Yoskumthon, A., Siriwong, W. and Keithmaleesatti, S. 2015. CarbosulfanI on Hand of 
Kale-growing Farmer at Buengniam Sub-district, Muang district, Khon Kaen 
Province. Proceeding in the 34th National Graduate Research Conference: 
737-744. (In Thai) 
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4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  13 ปี 
5. ภาระงานสอน  
 5.1 ระดับปริญญาตรี 

319 101  นิเวศวิทยา 
319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
319 201  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 401    ปักษีวิทยา 
319 402   ปฏิบัติการปักษีวิทยา 
319 403   นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 
319 404   ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 
319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    
319 452 พิษนิเวศวิทยา                   
319 492 โครงการวิจัย 

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
319 741 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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5) นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2540 
ปริญญาโท M.S. (Forestry) Northern Arizona University, U.S.A. 2543 
ปริญญาเอก Ph.D. (Forest Science) Northern Arizona University, U.S.A. 2546 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)   
 - 
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
Pagdee, A. 2012. Community participation in saline soil restoration using a diverse tree 

planting technique: a case study of Nongsim sub-district, Borabue, Mahasarakam, 
Thailand. International Journal of Environmental and Rural Development 3(1): 
114-119. 

Pagdee, A., S. Homchuen and S. Wanassakun. 2012. Community participation in saline 
soil restoration using a diverse tree planting technique: a case study of Nongsim 
sub-district, Borabue, Mahasarakam, Thailand. In Proceedings of the 3 rd ICERD-
International Conference on Environmental and Rural Development 2012. Khon 
Kaen, Thailand, January 21-22, 2012. 

Saisema, J. and A. Pagdee. 2012. The relationship between soil ecological characteristics 
and rice yield in saline soil paddies, Nafai Village, Wapeepatoom district, 
Mahasarakam province. In Proceedings of the 3rd ICERD-International Conference 
on Environmental and Rural Development 2012 .  Khon Kaen, Thailand, January 
21-22, 2012. 

Phaithong, C. and Pagdee, A. 2013. Factors affecting rice production in northeastern 
Thailand: The relationship between soil salinity and vegetative cover. 
International Journal of Environmental and Rural Development 4(1): 25-30. 

Saisema, J. and Pagdee, A. 2013 .  Ecological and socioeconomic factors affecting rice 
production in saline rice paddies, Borabue, Mahasarakam, Thailand.  In 
Proceedings of the 4 th ICERD-International Conference on Environmental and 
Rural Development 2013.  Siem Reap, Cambodia, January 19-20, 2013. 

Phaitong, C. and Pagdee, A. 2013. The relationship between saline soil and vegetated 
coverage and factors affecting rice production in saline paddies. In Proceedings of 
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the 4 th ICERD-International Conference on Environmental and Rural 
Development 2013. Siem Reap, Cambodia, January 19-20, 2013. 

Phromma, I., Pagdee, A., Popradit, A. and Outtaranakorn, S. 2014. Community land use 
patterns in protected areas of Thailand: A case study of Phu Kao-Phu Phan Kham 
National Park, Thailand. In Proceedings of the 7 th International Congress of 
Environmental Research. RASHTREEYA SIKSHANA SAMITHI TRUST, R.V. COLLEGE 
OF ENGINEERING, BANGALORE, INDIA, 26-28 December, 2014 (p. 471). 

Saisema, J. and Pagdee, A. 2015. Ecological and socioeconomic factors that affect rice 
production in saline soils, Borabue, Mahasarakham, Thailand: Implications for 
farm management practices. Agroecology and Sustainable Food Systems 39:1, 
62-82.  DOI: 10.1080/21683565.2014.931902. 

Janta, W. and Pagdee, A. 2016. Organic farming: Can this ecologically sound practice 
become as popular as the mainstream agriculture? In Book of Abstracts of the 
7th International Conference on Environmental and Rural Development 2016 
(p.124).  Phnom Penh, Cambodia, January 16-17, 2016. 

Phromma, I. and Pagdee, A., Popradit, A. and Outtaranakorn, S. 2016. Rights over the 
protected lands: granting community usufruct rights to secure land use and 
forest conservation, a case study of Phu Kao-Phu Phan Kham National Park, 
Thailand.  In Book of Abstracts of the 7th International Conference on 
Environmental and Rural Development 2016 (p.117).  Phnom Penh, Cambodia, 
January 16-17, 2016.  

Phumee, P., Pagdee, A., & Kawasaki, J. 2017. Energy crops, livelihoods, and legal 
deforestation: A case study at Phu Wiang National Park, Thailand. Journal of 
Sustainable Forestry, 1-20. doi:10.1080/10549811.2017.1318292.  

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  16 ปี 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตรี 

300 107  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 
300 108  ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2  
319 101 นิเวศวิทยา  
319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  
319 201 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 203 นิเวศวิทยาป่าไม้และการอนุรักษ์  
319 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล 
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319 312  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล 
319 351  หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 422  นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า 
319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 492 โครงการวิจัย 

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
302 701 วิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 
319700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319701  หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
319710  นิเวศวิทยาของป่าไม้ 
319812  นิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
319821 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
391 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
319899 วิทยานิพนธ์ 
319999  ดุษฎีนิพนธ์ 
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6) นายทศพล ไชยอนันต์พร 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547 
ปริญญาโท Diplom (Biology) University of Wuerzburg, Germany 2553 
ปริญญาเอก Dr. rer. nat. (Biology)  University of Wuerzburg, Germany 2556 
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี) 
 -   
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

Chaianunporn T. and Hovestadt T., 2012. Evolution of dispersal in interacting 
metacommunities. Journal of Evolutionary Biology 25: 2511–2525. 

Chaianunporn T. and Hovestadt T., 2012. Concurrent evolution of dispersal and 
habitat tolerance in host-parasitoid systems. Ecological Modelling 247: 241–
250.  

Chaianunporn T. and Hovestadt T., 2014. Group tolerance, dispersal evolution, 
and the maintenance of polymorphism in recognition cues. Behavioral 
Ecology 25: 191–199.  

Ngamsang R., Potisap C., Boonmee A., Lawongsa P., Chaianunporn T., 
Wongratanacheewin S., Rodrigues J.L.M. and Sermswan R.W. 2015. The 
contribution of soil physicochemical properties to the presence and genetic 
diversity of Burkholderia pseudomallei. The Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health 46(1): 38–50. 

Chaianunporn T. & Hovestadt T. 2015. Evolutionary responses to climate change 
in parasitic systems. Global Change Biology 21(8): 2905–2916. 

Chaianunporn K., Tanuchit S., Thammawat S., Chaianunporn T. 2016. Antibiotic 
resistance of environmental Isolates of Pseudomonas aeruginosa in 
Mahasarakham province and Nong Bua Lamphu province. Journal of Science 
and Technology Mahasarakham University 35(2) 174-181. 

Khoosakunrat S. and Chaianunporn T. 2016. Population dynamics of the lemone 
migrant (Catopsilia pomona) in Ban Bueng Niam, Khon Kaen Province. The 
National and International Graduate Research Conference 2016, Khon Kaen 
University: 501-509.  
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4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  4 ปี 
5. ภาระงานสอน  
 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 319 101  นิเวศวิทยา 
 319 102    ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
 319 201  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
 319 202    ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
 319 325    การควบคุมโดยชีววิธี 
 319 326   ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี 
 319 351   หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    
 319 425 นิเวศวิทยาวิวัฒนาการ                   
 319 492 โครงการวิจัย 
 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 319 742  ชีววิทยาของน้ าเสีย 
 319 810   นิเวศวิทยาวิเคราะห์ 
 319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม  
 319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
 319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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7) นางสาวพรไสว ไพรพิภัช 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 
ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Science) Rutgers, State University of 

New Jersey, USA 
2557 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)   
 - 
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

พรพิไล  ถนอมสงัด, สุรพล ผดุงทน และ พรไสว ไพรพิภัช. 2558. การพัฒนาวัสดุดูดซับที่ใช้ซ้ าได้
ในการก าจัดตะกั่วที่ปนเปื้อนระดับต่ าในน้ าดื่ม. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 14 (27-29 พฤษภาคม 2558). 

Praipipat, P., Rodenburg, L.A., and Cavallo, G.J., 2013. Source Apportionment of 
Polychlorinated Biphenyls in the Sediments of the Delaware River. 
Environmental Science & Technology 47:4277-4283. 

Padungthon, P., Chanthapon, N., Mohamed El-Moselhy, M., and Praipipat, P. 2016. 
Trace lead removal in drinking water using high capacity polymeric 
supported hydrated iron oxide nanoparticles. Key Engineering Materials. 
718, 72-76.  

Chanthapon, N., Praipipat, P., Sarkar, S., and Padungthon, S. 2016. Synthesis, 
Characterization and performanace validation of hybrid cation exchanger 
containing hydrated ferric oxide nanoparticles (HCIX-Fe) for lead removal 
from battery manufacturing wastewater. Key Engineering Materials. 718, 67-
71. 

Pranudta, A., Praipipat. P., Mohamed El-Moselhy, M., and Padungthon, P. Binary Fe 
and Mn oxide nanoparticles supported polymeric anion exchanger for arenic 
adsorption: role of oxides, supported materials and preparation solvent. Key 
Engineering Materials. 718, 105-109. 

3.3 อนุสิทธิบัตร 
   เครื่องก าจัดโลหะหนักในน้ าเสียที่ผ่านการวิเคราะห์หาค่าซีโอดี (COD) (อนุสิทธิบัตรเลขที่ค า
ขอ 1503000864) ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558  

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  2  ปี 
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5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตรี 
     319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
     319 232  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
     319 241  การใช้สารเคมีและเครื่องมือ  
     319 242  ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ  
     319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม  
     319 342  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม  
     319 344  กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสีย  
     319 333  ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  
      319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
     319 442  ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม  
     319 452  พิษนิเวศวิทยา 
     319 492 โครงการวิจัย 
 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
     319 700  วิทยาระเบียบวิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
     319 702  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
     319 741  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
     319 840  ของเสียอันตรายและการจัดการ  
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8) นางสาววังวร  สังฆเมธาวี 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 
ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
ปริญญาเอก Ph.D. (Conservation Ecology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
2552 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)   
     -  
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

Robert B. Page, W. Sankamethawee, A.J. Pierce, K. A. Sterling, D. H. Reed, B. P. 
Noonan, T. Savini, G.A. Gale. 2014. High throughput sequencing enables 
discovery of microsatellites from the puff-throated bulbul (Alophoixus 
pallidus) and assessment of genetic diversity in Khao Yai National Park, 
Thailand. Biochemical Systematics and Ecology 55: 176-183. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bse.2014.03.032 

Round P. D., A.J. Pierce, C. Nualsri, and W. Sankamethawee. 2015. A record of 
Japanese LeafWarbler Phylloscopus xanthodryas in Thailand. BirdingASIA 
23: 133-134.  

อ าพร แก้วแสงสุข, วังวร สังฆเมธาวี, Andrew J. Pierce, Trevor N. Petney, และ วีระชัย สาย
จันทา. 2015. Genetic diversity in natural populations of the Scaly-breasted 
Munia (Lonchura punctulata). KKU Science Journal 43(4): 632-640.  

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  6  ปี 
5. ภาระงานสอน 
         5.1 ระดับปริญญาตรี 

319 101  นิเวศวิทยา 
319 102    ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
319 201  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 202    ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 321    นิเวศวิทยาของพืช 
319 322 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช 
319 312   ปฎิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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319 407 นิเวศวิทยาสัตว์ปีกและการอนุรักษ์ 
319 408 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ปีกและการอนุรักษ์ 
319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    
319 425 นิเวศวิทยาวิวัฒนาการ                   
319 492 โครงการวิจัย 

         5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
302 701  วิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 
319 700 วิทยาระเบียบวิธีวิการจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
319 810  นิเวศวิทยาวิเคราะห์ 
319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม  
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ภาคผนวกที ่3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวกที ่4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
-------------------------- 

 เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังนี้  

         หมวดที่  1       
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.  2559” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2550 
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”       หมายความว่า    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า    สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”     หมายความว่า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  “คณะ”   หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มี 
        บัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับ 
  “คณบดี”    หมายความว่า  คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือ 
        หัวหน้าส่วนงาน   
        ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  “สาขาวิชา”   หมายความว่า      สาขาวิชาของหลักสูตรระดับ 
        บัณฑิตศึกษา  
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า    คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก 
        คณบดีเพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับ
        บัณฑิตศึกษา                    
 “ประธานหลักสูตร”   หมายความว่า    ประธานคณะกรรมการบริหาร 
        หลักสูตร 
 “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความว่า    ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความว่า      บัณฑิตวิทยาลัย    
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย”หมายความว่า   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “นักศึกษา”        หมายความว่า     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้
อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

หมวดที่  2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
6.3บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจัด

การศึกษาในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7 ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น
สองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ ส่วนภาค
การศึกษาพิเศษอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได้ โดยให้ถือ
แนวทาง ดังนี้ 
 ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  
  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  รายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
  รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบ
ได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 



มคอ. 2 

- 73 - 
 

1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบ
ได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 
 ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษา
ในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับระบบทวิภาค 

9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดย
ความเห็นชอบของคณะ 
 ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบได้  
 ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

 ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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13.1  หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้
ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนด้วยก็ได้ 

13.2  หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ 
และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
  คณะหรือสาขาวิชาอาจด าเนินการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในลักษณะร่วมแบบหลาย
ปริญญา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 
14.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
14.2  ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

                    14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8  ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 15 การประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้
เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
16.1  อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาส าหรับอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

16.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  

16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา  

16.4  อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
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16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

16.6  อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับ
แต่งตั้งให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การ
พิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคณะแต่งตั้ง เพื่อให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง 
รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดในหน้าที่นั้นๆ 

16.10 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 18 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
19.1  หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง

คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี  

19.2  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

19.3  หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

  19.3.2  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

  19.3.3 ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  19.3.4 ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือการ
พัฒนา 

 ข้อ 20 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

หมวดที่  5 
การรับเข้าศึกษา 

 ข้อ 21 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าตามที่
หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

21.4    หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 
หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 22 การรับสมัคร 
  ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย  
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 ข้อ 23   การรับเข้าศึกษา 
การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

23.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นผู้ก าหนดเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

23.2  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคล
เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่
เกี่ยวข้อง 

23.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพ้ืน
ความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21  เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะรายได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

23.4  ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต 
แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดข้ัน
หนึ่งตามที่หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นก าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

23.5  การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

23.6  การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตาม 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยกรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ข้อ 24 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 25 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละ
สาขาวิชา หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือ
ครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้า
เป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การด าเนินการเก่ียวกับนักศึกษาวิสามัญหรือ
บุคคลภายนอกร่วมเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 ข้อ 26 การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 
26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

   26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  9  
หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต 
  นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  
3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต 
  นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง
และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเต็มตามอัตราที่ก าหนด 

26.3  ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

26.4  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะ
กระท าได้ในกรณีที่จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และ
จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และ
ได้ผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน
และได้ผลการเรียนต่ ากว่าระดับคะแนน A ได้ 

26.6  นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และ
นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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26.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือ
รายวิชาที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 27 เกณฑ์การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 28 การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
และจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชา 
   นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 
หน่วยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้
ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
  ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากท่ีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และ
ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้การด าเนินการเปลี่ยน
สาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
 นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า 
หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับท่ีต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้น

แตร่ายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์ม
ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณบดีที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียน
หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน 
ข การสอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

31.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน 
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หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยการตรวจอ่าน
และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุม
พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การ
ตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการ
ประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ  
      31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และ
เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญา  ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 

31.5.1การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้ง 
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

31.5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  ในกรณีที่จ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ คณะกรรมการสอบวัด 
คุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ร่วมด้วย      ไม่เกิน  2 คน  ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้
แต่งตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
  (1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เป็นต้นไป 

  (2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค
สุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ า 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มี
ผลงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 

31.1.1 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์  S หมายถึง สอบผ่านหรือ 
U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย  ผ่าน  หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 
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31.1.2 นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธิ์
เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 

31.1.3 นักศึกษา ตามข้อ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านสามารถขอสอบได้
อีก 1 ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
ระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.1.4 นักศึกษาตามข้อ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมี
สภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 

31.2  การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2, 31.5, 31.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

 ข้อ 33 การลงโทษนักศึกษาที่ท าการทุจริตทางวิชาการให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาท่ีกระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับ
และประกาศที่ปรับปรุงใหม่ 

 ข้อ 34 การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

 ข้อ 35 การประเมินผลรายวิชา ให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่า
คะแนนดังนี้ 
  ระดับคะแนน       ความหมาย                           ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
  A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)             4.0 
  B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)             3.5 
  B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)              3.0 
  C+  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)   2.5 
  C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)     2.0 
  D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)     1.5 
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  D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)    1.0 
  F  ผลการประเมินขั้นตก (Failed)       0   
 
  สัญลักษณ์       ความหมาย                                 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 
   ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัยโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   รายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
   ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมิน และการแก้สัญลักษณ์ I ให้
   ด าเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F เว้นแต่
   ในกรณีท่ีจ าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้น 
   สังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้อง 
   แจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบล่วงหน้า 
  S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน 
   โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
  U ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
   โดยไม่นับหน่วยกิต  
  W  ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใช้ใน
   กรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพัก
   การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นดังนี้ 
   S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 
   U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผ่าน 
  การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร 
  ส าหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่สอบ 

 ข้อ 37 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ ากว่า 
 มาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 ข้อ 38 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต  
ตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 

38.2 ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้
ค านวณจากทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้น าจ านวน
หน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้ง
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หารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ 4 เพ่ือให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

หมวดที่  8 
การท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 ข้อ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ี 
แต่ละหลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้   
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 40 การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

40.1 ปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปี หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

40.2 ปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์  
 ข้อ 41 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของแต่ละ
คณะ (ถ้ามี) 
 ข้อ 42 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

42.1  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระท
ในทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง 

42.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3  ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาค
การศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า 
จ านวนหน่วยกิตท่ีได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) 

  ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ และ 
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
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42.4  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล 
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้
นักศึกษาผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผล
การพิจารณาต่อคณบดีเพ่ือหาข้อยุติ 

 ข้อ 43 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวน                   
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม 
ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิต ดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พร้อมทั้งให้คณะแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติ
การศึกษา 

 ข้อ 44  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา 45 วัน 

หลังจากท่ีนักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  
 ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ S ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอให้คณบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะท าการสอบไปพร้อมกันด้วย 
 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในการประเมินครั้ง
สุดท้ายเป็นโมฆะ 

44.2 การสอบวิทยานิพนธ์  
44.2.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังกา
น าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ด าเนินการสอบเป็นไป
โดยเรียบร้อย 

44.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามท่ีก าหนด 
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
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   ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้ง
ใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  

44.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การ
ประเมินผลโดยให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น 1 และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็น 1  และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

44.3  การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
การน าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 
วันคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.3.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
   ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้ง
ใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  

44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดการสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2 ครั้ง 
 ข้อ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ระดับคือ 
  Excellent    หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
  Good  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
  Pass  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
  Fail  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก  
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 ข้อ 46 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบ
ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่ก าหนด ถือว่าการสอบครั้ง
นั้นเป็นโมฆะ  

46.1  ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข 
พร้อมทั้งมีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบ
ให้ความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่
ผ่านในการสอบครั้งนั้น    ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

46.2  กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดย 
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน  3  วันท าการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้                      
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 
 ข้อ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
 ข้อ 48 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2  มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 
ได้ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
  ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวัน
ครบก าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข  
  การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก าหนด หาก
ไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ที่อ่ืนแต่อย่างใด 
 ข้อ 49 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ านวน
ลักษณะและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถ
น าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  กรณีท่ีการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 

หมวดที่  9 
การส าเร็จการศึกษา 
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 ข้อ 50 การส าเร็จการศึกษา 
 ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวัน
ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
50.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 

50.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
50.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพ  

50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
50.3.3  แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าข้อ 50.2 หรือ ข้อ 
50.3 แล้วแต่กรณีได้ 
 ข้อ 51 การขออนุมัติปริญญา 

51.1  นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดง
ความจ านง 

ขอส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
51.2  นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภา

มหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
51.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 50 
51.2.2 ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 

51.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
จัดท าตามรูปแบบและจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

51.2.5 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 52 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง 
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จ 
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 

53.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 21  หรือ ข้อ 50  แห่งระเบียบนี้ 
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.2  วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อ่ืน หรือดัดแปลง
ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญา
หรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคล
นั้น 

53.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือ
ต่อศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
 

หมวดที่ 10 
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สถานภาพของนักศึกษา 
ข้อ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 

54.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่าน
การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธาน
หลักสูตร เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

54.2  การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค
การศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นค า
ร้องและได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ก่อนการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  
การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญลักษณ์  W และนักศึกษาไม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ยื่นค าร้อง
ผ่านกระบวนการ หลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด 
นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

54.3  การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การ
นับเวลาการลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  

54.4  นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพัก 
การศึกษา ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย 

54.5  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่
เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ  ประธานหลักสูตร และคณบดีเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 55 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

55.1  ตาย 
55.2  ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
55.3  ส าเร็จการศึกษา 
55.4  มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการ

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
55.5  เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่า

คะแนนในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.50 
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55.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่า
คะแนนและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

55.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกันโดย ได้สัญลักษณ์ S เป็น 0  ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได้ S เป็น 0  ก่อนและหลังการลา
พักการศึกษา ถือว่า   เป็นการได้ สัญลักษณ์ S เป็น  0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด 
คุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน 

55.9  หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ด าเนินการและ/
หรือสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 

55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
55.12 ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้ 

กระท าโดยประมาท 
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา  
นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2 55.4  อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ 57 หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่              
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 
5 ปี นับจากการปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 58 บรรดาประกาศ หรือค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่
ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 

(ลงชื่อ)  ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
(นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวกที ่5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบคอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวกที่ 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวกที ่7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ผลการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวกที ่8 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา  
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร  

 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา  

 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ  ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา  

 

     

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

 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด ใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา  

 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ของปี
ที่แล้ว  

 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน  

 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย ปีละ
หนึ่งครั้ง  

 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี 

 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ  หลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 

- -    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

 

- - -   

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 

เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ท่ี 1-5) มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
 



มคอ. 2 

- 99 - 
 

ภาคผนวกที่ 9 ผลการประเมินหลักสูตร (ปีการศึกษา 2557-2558) 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

2557 2558 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   
1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 0.00 0.00 
3 2.2 ปริญญาตรี ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
- - 

  2.2 ปริญญาโท ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 

2.50 5.00 

  2.2 ปริญญาเอก ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
4 3.1 การรับนักศึกษา 1.00 3.00 
5 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1.00 2.00 
6 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1.00 2.00 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   
7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 2.00 
8 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.58 5.00 
9 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 1.00 2.00 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 3.00 
11 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.00 2.00 
12 5.3 การประเมินผู้เรียน 2.00 3.00 
13 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
0.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
14 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 3.00 
  คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบ 2-6) 1.59 2.85 
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ภาคผนวกที ่10 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (2555) กับหลักสูตรปรับปรุง (2560) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หมายเหต ุ
1) จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต 
1) จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต 

เหมือนเดิม 

2) โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์   36 หน่วยกิต 
รวม    36 หน่วยกิต 

2) โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์  36 หน่วยกิต 
รวม   36 หน่วยกิต 

เหมือนเดิม 
 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์   12 หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  10 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกวา่ 14 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์  12 หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

ปรับโครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ให้มีหมวดวิชาบังคับ
เพิ่มขึ้น คือ จากเดิม 10 หนว่ยกิต เป็น 12 หน่วยกิต เพื่อวาง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้เข้มแข็ง
ขึ้น โดยเฉพาะที่เกีย่วกับระบบการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การ
วางแผนการศึกษาวจิัย การวิเคราะห์และแปรผลการศึกษา และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการบนพื้นฐานหลักคิดทาง
นิเวศวิทยา โดยการปรับปรุงมีดังนี้ 
- รายวิชา 319 700 Research Methodology in 

Environmental Science จากเดิมเป็นวิชาบรรยาย 3 
หน่วยกิต (3-0-6) ได้ท าการปรับลดหนว่ยกิตบรรยายเหลือ
เป็น 2 หน่วยกิต (2-0-4) และเพิ่มรายวชิาปฏิบัตกิาร 1 
หน่วยกิต (0-3-6) ได้แก่ รายวิชา SC917701 Research 
Methodology Laboratory in Environmental 
Science ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการท าวิจัย
วิทยานพินธ์และวิเคราะห์ผลการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

- เพิ่มหน่วยกิตรายวิชา SC917702 Ecological Principles 
and Natural Resource Conservation จากเดิม 2 หน่วย
กิต (2-0-4) ปรับเป็น 3 หนว่ยกิต (3-0-6) เพื่อเพิ่มเวลา
เรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาได้มากขึ้น 



มคอ. 2 

- 101 - 
 

- รายวิชา SC917702 Integrated Environmental 
Management เดิมเป็นวิชาบรรยายร่วมกับปฏิบัตกิาร 3 
หน่วยกิต (2-3-6) ได้ปรับแยกวิชาบรรยายและปฏิบัตกิาร
ออกจากกัน โดยวิชาบรรยายยังคงเป็น 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
และเพิ่มวิชาปฏิบัตกิารอีก 1 หนว่ยกิต (0-3-6) 

- แผน ข 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  10 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกวา่ 20 หน่วยกิต 
การศึกษาค้นควา้อิสระ   6 หน่วยกิต 
- รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ยกเลิกแผน ข เนื่องจากกลุ่มผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อมจี านวนลดลง
ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (กลุ่มเป้าหมายคือ ครูวิทยาศาสตร์) 
และต้องการเน้นการท าวิจยัวิทยานพินธเ์พื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ การผลิตนักวิจยัและนกัวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพและได้
มาตรฐานสากล 

3) รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
**SC917700 ระเบียบวิธวีิจัยดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 

3) รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
319891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 

 
 
ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกบัระบบของมหาวิทยาลัย 
โดยประกอบด้วย อกัษรประจ าคณะวิทยาศาสตร์ = SC และ
ตัวเลขอีก 6 หลัก ทีแ่สดงรหัสประจ าของภาควิชา ระดับ
การศึกษา กลุ่มหรือหมวดวิชา และล าดบัของรายวิชาที่มีใน
หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ  10 หน่วยกิต ดังนี้ 

 

**SC917700 ระเบียบวิธวีิจัยดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม             2(2-0-4) 319700 ระเบียบวธิีวจิัยด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม     3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
*SC917701 ปฏิบัติการระเบยีบวธิีวจิัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) - - รายวิชาเปิดใหม่ 
**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 319 701 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ2(2-0-4) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
**SC917703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ                    3(3-0-6) 319 702 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการ     3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
*SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ         1(0-3-2) - - รายวิชาเปิดใหม่ 
**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1                   1(1-0-2) 319 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1               1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
**SC917892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2                   1(1-0-2) 319 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2               1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
หมวดวิชาเลือก อย่างน้อย 12 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือก อย่างน้อย 12 หน่วยกิต   
**SC917710 นิเวศวิทยาป่าไม้                                             3(2-3-6) 319 710 นิเวศวิทยาป่าไม้                                         3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน                                            3(3-0-6)  319 711 นิเวศวิทยาชุมชน                                        3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย ์                                           3(3-0-6) 319 712 นิเวศวิทยามนุษย ์                                       3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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**SC917713 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ                3(3-0-6) 319 713 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ             3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917714 ความหลากหลายของสัตว์ป่ากบัการอนุรักษ์            3(3-0-6) 319 714 ความหลากหลายของสัตว์ป่ากับการอนุรกัษ์         3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917715 ชีววิทยาประชากร                                          3(3-0-6) 319 715 ชีววิทยาประชากร                                       3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917716 อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) - - รายวิชาเพิ่มเติม โดยน ามาจากรายวิชาเลือกของหลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

*SC917717 นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                    3(3-0-6) - - รายวิชาเปิดใหม่ 
**SC917740 การประเมินสิ่งแวดล้อม                                    3(2-3-6) 319 740 การประเมินสิ่งแวดล้อม                                3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917741 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                        3(3-0-6) 319 741 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                    3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917742 ชีววิทยาของน้ าเสีย                                          3(2-3-6) 319 742 ชีววิทยาของน้ าเสีย                                      3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ               3(2-3-6) 319 743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ           3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917744 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน               3(2-3-6) 319 744 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน           3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห ์                                       3(3-0-6) 319 810 นิเวศวิทยาวิเคราะห์                                     3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม                                   3(2-3-6) 319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม                               3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน                3(3-0-6) 319 812 นิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพฒันาที่ยั่งยืน             3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ                          3(2-3-6) 319 840 ของเสียอันตรายและการจัดการ                       3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
**SC917841 พลังงานส าหรับอนาคต                                    3(2-3-6) 319 841 พลังงานส าหรับอนาคต                                 3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
*SC917842 นาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                 3(3-0-6) - - รายวิชาเปิดใหม่ 
**SC917894 ปัญหาพิเศษ                                                 2(0-6-4) 319 894 ปัญหาพิเศษ                                              2(0-6-4) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 

4) วิทยานพินธ ์
แผน ก แบบ ก 1 
**SC917898  วิทยานิพนธ ์   36(0-0-0) 
แผน ก แบบ ก 2 
**SC917899  วิทยานิพนธ ์          12(0-0-0) 

4) วิทยานพินธ ์
แผน ก แบบ ก 1 
319 898 วิทยานิพนธ ์    36(0-0-0) 
แผน ก แบบ ก 2 
319 899 วิทยานิพนธ์      12(0-0-0) 

 
 
เหมือนเดิม รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เหมือนเดิม รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

5) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 
ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ (ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.2.2) จ านวน 1 เร่ือง 

 
 

จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม จ านวน 1 เร่ือง 

 
 
เปลี่ยนเกณฑ์ 
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แผน ก แบบ ก 2 
ต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือสว่นหนึ่งของงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ 
หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือ 
น าเสนอผลงานและมีบทความฉบับเต็ม (Full paper) ต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ที่ได้มาตรฐาน (ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 
ข้อ 50.2.3) จ านวน 1 เร่ือง 

 
 

จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม จ านวน 1 เร่ือง 

 
 
เหมือนเดิม 

 
หมายเหต ุ  *   หมายถึง รายวิชาใหม่ที่เปิดสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  **  หมายถึง รายวิชาเดิมที่ปรับปรุงเนื้อหาใหม ่ 
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ภาคผนวกที่ 11 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

1.1 รหัส 510209111045 
1.2 ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ชื่อย่อ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

3. ระดับคุณวุฒิ: หลักสูตรระดับปริญญาโท 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ -สกุล  เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายพิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ 3-1298-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Environmental Biology) 
2 นางล าใย ณีรัตนพันธุ์ 3-4701-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท .ด . (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
3 นางสาววังวร สังฆเมธาวี 3-4409-xxxxx-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Conservation Ecology) 
4 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี 3-3303- xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Forest Science) 
5 นายทศพล ไชยอนันต์พร 3-1014-xxxxx-xx-x อาจารย์ Dr. rer. nat. (Biology) 

 
5. ปีการศึกษาที่รายงาน 2558 
6. สถานที่ตั้ง ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับในปีการศึกษาที่รายงาน 7 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน 
 2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวน  - คน 
 2.2 จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร   จ านวน  - คน 
 2.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวน  5 คน 
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา )ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร(  

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 

รวม 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวน นศ. ท่ีรับเข้าเรยีน (A) 9 4 3 7 9 6 7 7 6 58 
จ านวน นศ. ท่ีลาออก/ตกออก (D) 4 0 0 1 2 3 0 0 1 11 
จ านวน นศ. ท่ีส าเรจ็การศึกษา (G) 0 0 1 0 6 9 7 5 7 35 
จ านวน นศ. คงอยู่ท้ังหมด (C) 5 9 11 17 18 12 12 14 12  

 เฉลี่ย 
ร้อยละการตกออก/ลาออก 44 0 0 14 22 50 0 0 17 16 
ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. 56 100 100 86 78 50 100 100 83 84 
ร้อยละการส าเรจ็การศึกษา 0 0 20 0 55 53 39 42 58 30 

หมายเหตุ A = admitted = จ านวน นศ. ท่ีรับเข้าเรียน 
  D = dropped out = จ านวน นศ. ท่ีลาออก/ตกออก 
  G = graduated = จ านวน นศ. ท่ีส าเร็จการศึกษา 
  Ct = current = จ านวน นศ. คงอยู่ท้ังหมด = At – Dt – Gt + Ct-1 เมื่อ t = ปีการศึกษาท่ีค านวณ 

- ร้อยละการตกออก/ลาออกของนักศึกษา = 
𝑫

𝑨
 x 100  

โดย A ในที่น้ีคือ จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าเรยีนในปีการศึกษาน้ันๆ 
- ร้อยละการคงอยู่ของ นศ. = 100 – ร้อยละการตกออก/ลาออกของนักศกึษา 

- ร้อยละการส าเร็จการศึกษา = 
𝑮 

𝑨
 x 100 

โดย A ในที่นี้คือ จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในรอบ 2 ปี (ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตามแผนของ
หลักสูตร) ก่อนปีท่ีค านวณ 

4. จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษา  5 คน 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษารับเข้า ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
2555 9 NA 
2556 6 -33 
2557 7 +17 
2558 7 0 

 
6. ปัจจัยสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา ได้แก่  

6.1 แหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัยสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์  
6.2 จ านวนสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนในหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

7. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  
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 7.1 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมหาบัณฑิตได้งานท าในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 7.2 ประมาณร้อยละ 14 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 7.3 ข้อมูลการได้งานท าของมหาบัณฑิต ตั้งแต่นักศึกษารหัส ปีการศึกษา 2550 ถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลการได้งานหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6 17 
ท างานราชการ 11 31 
ท างานองค์กรอิสระ 1 3 
ท างานบริษัทเอกชน 9 25 
ศึกษาต่อ 5 14 
อยู่ระหว่างรองาน 2 6 
ไม่มีข้อมูล 2 6 
รวมทั้งหมด (ข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2560) 36 100 

 
หมวดที่ 3  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)   ไม่มี 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ไม่มี 
 

หมวดที่ 4 สรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

ภาคการศึกษาต้น จ านวน 8  วิชา  
ภาคการศึกษาปลาย จ านวน 10 วิชา รวมทั้งสิ้น 18 วิชา ดงันี้ 

ที ่ รหัส ช่ือวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D W ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
1 319701  Ecological 

Principles And Natural 
Resource Conservation 

1-2558  100 - - - - - - - 8 8 

2 319715 Population 
Biology 

1-2558  100 - - - - - - - 2 2 

3 319742 Wastewater 
Biology 

1-2558  100 - - - - - - - 2 2 

4 319810 Ecological 
Analysis 

1-2558  50 17 33 - - - - - 6 6 
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5 319811 Behavioral 
Ecology  

1-2558  75 - - 25 - - - - 4 4 

6 319812 Ecological 
Economics And 
Sustainable 
Development 

1-2558  100 - - - - - - - 2 2 

7 319891 Seminar In 
Environmental Science 
I  

1-2558  100 - - - - - - - 2 2 

8 319894 Special 
Problems 

1-2558  100 - - - - - - - 1 1 

9 319700 Research 
Methodology In 
Environmental Science 

2-2558 100 - - - - - - - 7 7 

10 319702 Integrated 
Environmental 
Management 

2-2558 57 - 43 - - - - - 7 7 

11 319704 Population 
Biology 

2-2558 80 20 - - - - - - 5 5 

12 319712 Human 
Ecology 

2-2558 - 100  - - - - - 1 1 

13 319745 Genetics And 
Environmental 
Toxicology 

2-2558 60 40 - - - - - - (5) S 1 คน 5 

14 319815 Energy 
Resource Management 
And Conservation 

2-2558 40 20 40 - - - - - 5 5 

15 319840 Hazardous 
Waste And 
Management 

2-2558 50 - 50 - - - - - 2 2 

16 319891 Seminar In 
Environmental Science 
I 

2-2558 28.5 28.5 43 - - - - - 7 7 

17 319892 Seminar In 
Environmental Science 
II 

2-2558 83 17 - - - - - - 6 6 

18 319894 Special 
Problems 

2-2558 100 - - - - - - - 4 4 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ 
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3. การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา 
3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษาและเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน: ไม่มี 
3.2 วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน: ทุกรายวิชามีเนื้อหาการสอนครบถ้วน 

 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

ระเบียบข้อบังคับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง บางส่วนสามารถตีความได้หลากหลาย ท า
ให้การบริหารหลักสูตรต้องปรับตัวตามตลอดเวลา 

 ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น 

 
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 

1. การประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2558) 
 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2558 มีมหาบัณฑิตตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 คน  ตามรายระเอียดดังนี้  

รายการ 
ระดับความพึง
พอใจ 
Mean SD 

1. หลักสูตร 
(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.40 0.55 
(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.20 0.45 
(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 4.20 0.45 
(4) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน 4.20 0.45 
(5) วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 4.40 0.55 
2. อาจารย์ผู้สอน 
(1) อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.80 0.45 
(2) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  5.00 0.00 
(3) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 5.00 0.00 
(4) อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4.80 0.45 
(5) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู 5.00 0.00 
3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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รายการ 
ระดับความพึง
พอใจ 
Mean SD 

(1) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.60 0.55 
(2) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.40 0.55 
(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.40 0.55 
4. การจัดการเรียนการสอน 
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.60 0.55 
(2) การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.80 0.45 
(3) วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 4.40 0.55 
(4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.60 0.55 
(5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 4.20 0.45 
 
5. การวัดและประเมินผล   
(1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.60 0.55 
(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 4.80 0.45 
6. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.80 0.45 
(2) ด้านความรู้ 5.00 0.00 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 5.00 0.00 
(4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.80 0.45 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.20 0.45 
ความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตร 4.50 0.58 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. อาจารย์ให้การดูแลต่อนักศึกษาเป็นอย่างดี 
2. น่าจะมีวิชาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกฏหมายสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ิมเติมรายวิชาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
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4. เพ่ิมเติมการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่เรียน 


