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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ขอนแกน / คณะวิทยาศาสตร / ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

          ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Environmental Science 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
           ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
           ชื่อยอ (ภาษาไทย):      ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
           ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Environmental Science) 
           ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):   Ph.D. (Environmental Science) 
3. วิชาเอก 
           ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
           แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  ไมนอยกวา   48  หนวยกิต 

           แบบ 1.2 และ แบบ 2.2  ไมนอยกวา   72  หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 และ แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 

5.2 ภาษาท่ีใช 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

    5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศ 
    5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

          ไมมี 

     5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

          ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 พ.ศ. 2555   
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 17/2560 วันท่ี 10 มิ.ย. 2560 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
เปดสอน ภาคการศึกษา 2  ปการศึกษา  2560    
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา      
(2) นักวิจัยและนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานราชการ เอกชน และองคกรอิสระ 
(3) เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอมในองคกรดานสิ่งแวดลอมท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(4) ตําแหนงงานตางๆ หรือธุระกิจสวนตัวท่ีตองใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 
9.  ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1 นายพิสิฏฐ เจริญสุดใจ  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Environmental Biology) 

M.Phil. (Environmental 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

 กศ.บ. (เคมี) 
2 นางลําใย ณีรัตนพันธุ  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

3 นางสาวอัจฉราภรณ ภักด ี  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Forest Science)  
M.S. (Forestry) 

 วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม) 
4 นางสาววังวร สังฆเมธาวี  อาจารย Ph.D. (Conservation Ecology) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 
  วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม) 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
        คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญอยางยิ่งในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดประกาศเปน
นโยบายแหงรัฐ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงปญหา
ดานทรัพยากรยังคงเปนประเด็นท่ีถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรตอเนื่อง เพราะทรัพยากรสวนใหญถูกนําไปใชในการ
พัฒนาเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง และเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน
ทรัพยากรมากข้ึน ปญหาตางๆ ไดแก พ้ืนท่ีปาไมลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ปญหา
ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ  สวนปญหาดานสิ่งแวดลอมมีการขยายตัวตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง เชนปญหาขยะมูลฝอยท่ียังไมไดรับการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพในขณะท่ี
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนสูงข้ึนทุกป ประกอบกับสถานท่ีกําจัดแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 
เทานั้น และมีการนํากลับมาใชใหม เพียงรอยละ 18 ประกอบกับปญหาความรุนแรงของกากของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหกระทบตอเนื่องถึงมลพิษทางอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิม
มากข้ึน คุณภาพน้ํามีแนวโนมลดลง แตอัตราการเติบโตลดลง และท่ีสําคัญท่ีเปนผลกระทบตอเนื่องมาคือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งทําใหประเทศไทยถูกจัดใหอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงลําดับตนๆ ของโลก ดังนั้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ประการ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
จึงยังคงใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหเปนยุทธศาสตรหลัก โดยมุงเนน
ความสําคัญของการพัฒนาประเทศใหมีการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักสี่ประเด็นคือ 1) รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 2) 
สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ และบริการจัดการน้ําท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ 3) บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ลด
มลพิษใหคุณภาพดีข้ึน และ 4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือภัยพิบัติ  ซ่ึงการท่ีจะผลักดันใหยุทธศาสตรแหงชาตินี้ประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตัวชี้วัดท่ีกําหนด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ
สูง ท้ังในแงของการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกท้ังความ 

เขาใจแนวทางการจัดการอยางลึกซ้ึง  เพ่ือนําไปตอยอดในการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงประเด็น
สําคัญตางๆ ท่ีถูกกําหนดใหเปนแผนเรงดวนท่ีตองอาศัยบุคคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการคือ  

1) ดานการรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยมี
แนวทางในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมิน
มูลคาของระบบนิเวศ และการสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสนับสนุนและสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปาไม การฟนฟูระบบนิเวศปาไม ซ่ึงตองอาศัยองคความรูเฉพาะทางประกอบกับการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ฟนฟู เพ่ือใหคนและปาสามารถอยูรวมกันและพ่ึงพาอาศัยกันตามแนวพระราชดําริ “ปลูกปา ปลุกคน” เรงสราง
เครือขายการมีสวนรวมฟนฟูและดูแลผืนปา และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซมในสวนปา และการทําวน
เกษตรใหสอดคลองกับการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนท่ีมีบทบาทโดดเดนดานการอนุรักษ นอกจากนี้ประเด็นดาน
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ยังเปนเรื่องท่ีจําเปนตอความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมใหมี
การอนุรักษพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ เชนการ
พัฒนาการใชประโยชนจากสมุนไพรท่ีมีศักยภาพและมีความตองการของตลาด การวิจัยคนหาเอกลักษณและศักยภาพ
ท่ีแทจริงของทรัพยากรชีวภาพ นอกจากนี้องคความรูเรื่องการจัดการทรัพยากรท่ีดินถูกยกใหเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ
เพ่ือสรางโอกาสในอนาคตโดย 
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ในการประโยชนท่ีดินของประชาชน การปกปองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการปองกันการกัดเซาะชายฝง ท่ี
ตองอาศัยองคความรูดานการจําแนกแนวเขตการใชประโยชนในพ้ืนท่ีทะเลและชายฝง ท่ีสัมพันธกับพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ควบคูไปกับการทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตชุมชน  

2) สรางความม่ันคงและบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําในทุก
กิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน รวมท้ังการเพ่ิมคุณภาพน้ําบริโภค และการปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 
ซ่ึงไดมีการผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือนําเสนอทางเลือกในการ
ตัดสินใจระดับบนโยบาย แผน และแผนงานท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ําท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนและความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวม การสนับสนุนให
ประชาชนทุกพ้ืนท่ีมีน้ําสะอาดในการอุปโภคและบริโภค สนับสนุนการทําเกษตรทฤษฎีใหมอยางจริงจังรวมกับการ
บําบัดและนํากลับมาใชซํ้าในภาคอุตสาหกรรม  เรงแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชนและน้ําเสียจากอุตสาหกรรม ปรับปรุง
และฟนฟูคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําวิกฤตและลุมน้ําสําคัญ ดวยการลดปริมาณน้ําเสียจากแหลงกําเนิด พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียอยางครบวงจร 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการปญหามลพิษและขยะมูลฝอย รวมท้ังกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย 
โดยการผลักดันการจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับทองถ่ิน สงเสริมการรวมกลุม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการรวมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการ
จัดการขยะท่ีครบวงจรต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมาก
ท่ีสุด สงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเปนพลังงาน โดยใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน การสรางวินัย
ของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรู ปลูกจิตสํานึก และสรางความตระหนัก ใหประชาชน นักเรียน 
เยาวชน มีสวนรวมในการจัดการขยะอยางเปนรูปธรรม 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท้ังในภาคเกษตรและสาธารณสุข  โดยจัดทําและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให สามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางบูรณาการและ
ครอบคลุม เพ่ือสนับสนุนระบบการรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกและการจัดการภายใตมาตรการการลดกาซเรือน
กระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ อีกท้ัง เอ้ืออํานวยตอการจัดต้ังกลไกใหมๆ ระหวางภาครัฐและเอกชนในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ  พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟา การใชพลังงานในภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดย 
ลดการผลิตและใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล สงเสริมการใชพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน การผลิต 
พลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนประเภทตางๆ สนับสนุน ระบบ
การคมนาคมขนสงท่ียั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยนตและเครื่องจักรอุปกรณรวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งกลไกทางการ
เงินท่ีสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสรางประโยชนรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 
อาทิ กลไกตลาดคารบอนเครดิต ภาษีคารบอน เปนตน รวมท้ังสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนเพ่ือลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเพ่ิมมากข้ึน  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมกับการศึกษาและ
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินดานการปรับตัวในการจัดหาเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับภาคเกษตร รวมท้ังมีมาตรการ
สนับสนุนชวยเหลือประชาชนในกลุมเปราะบางมีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา 

5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิด
ภัยใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูประสบภัยไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งกอสรางและโครงสราง
พ้ืนฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะสรางข้ึนใหสามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงท่ี
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อาจเกิดข้ึน 
ท้ังนี้แผนและยุทธศาตรตางๆ ท่ีกลาวมาท่ีมุงเนนการจัดการทรัพยการธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืนนั้น ลวนเปนแผนท่ียากตอการดําเดินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําพาสังคมสูการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูสังคมสีเขียวและคารบอนต่ํา จะเห็น ไดวาเราจําเปนตองพัฒนากําลังคนใหมีความรูความเขาใจ
อยางลึกซ้ึง สามารถบูรณาการการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมไปดวยกันเพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
ทําใหภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการผลิต
บัณฑิตวิทยาศาสตรในระดับปริญญาเอกท่ีมีความรูความสามารถสูง เพ่ือเปนนักวิจัยท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมท้ังเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา สามารถรวบรวมสังเคราะหองคความรูใหมในประเทศจากฐานความรูรองรับ
กระแสการพัฒนาจากนานาชาติ เชนกฎหมายระหวางประเทศตางๆ อันจะมีสวนชวยในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศไทยใหมีความกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ    

ถึงแมวาในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีความกาวหนาอยางมาก แตวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ยังคงเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืน การวิจัยถือเปนหัวใจ
สําคัญของการศึกษาทุกดาน  ซ่ึงจะทําใหบัณฑิตมีทักษะและประสบการณในการผลิตองคความรูใหมและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการอันจะเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  การปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมนี้เนนการทําวิจัยซ่ึงสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริงและ
จัดใหมีความหลากหลายของวิชาเลือกเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีในปจจุบัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตั้ง
ของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูในลุมน้ําโขง และจะเปนเสนทางผานของการคมนาคมในภูมิภาคนี้  ทําใหเกิดการเชื่อมโยง
ระหวางเสนทางเหนือใต และตะวันตกตะวันออก ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินครั้งสําคัญท่ีสุด
อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะมีประเด็นปญหา และการพัฒนาจํานวนมากท่ีตองกรศึกษาวิจัยในเชิงลึกตอไป 

คณาจารยในภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรไดสั่งสมประสบการณในดานสิ่งแวดลอมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเปนเวลานานโดยไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมมา ตั้งแตปการศึกษา 2536 มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตั้งแต ปการศึกษา 2545 และ
ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตั้งแตปการศึกษา 2555 และภาควิชาเล็งเห็นวาจําเปนตองมีการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรในระดับดุษฏีบัณฑิตใหสอดคลองกับสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมในปจจุบันและรองรับ
แผนยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมของชาติ  เพ่ือพัฒนาองคความรูใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการผลิตบุคลากร 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความเขมแข็งและศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของประเทศ  เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมและสิ่งแวดลอมปจจุบัน และชวยพัฒนาการวิจัย รวมท้ังตอบสนองนโยบายการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีความพรอมดานบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงและมี
ประสบการณในการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับสูงหลายสาขาวิชา  เชน 
การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดลอม 
และมีความรวมมือกับตางประเทศอยางตอเนื่อง   

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจึงเห็นวาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมนี้จะมี
สวนสําคัญในการผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในข้ันสูง เขาใจและสราง
องคความรูใหมท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เพ่ือท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการผลิตผลงาน เพ่ือ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ รวมถึงพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหมีความ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  
11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เนื่องจากการเพ่ิมจํานวนประชากรในชวงท่ีผานมาสงผลใหการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทยจาก
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เกษตรกรรมเพ่ือยังชีพมาเปนเกษตรกรรมเพ่ือการคา  ทําใหตองการใชท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย 
และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุกทําาลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลง
จาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของ พ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป 2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอย
ละ 31.6 ในป 2556  มีการนําสารเคมีทางการเกษตรหลายชนิดมาชวยเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงสารเคมีหลายชนิดท่ีตกคาง 
สงผลใหทรัพยากรดินเสื่อมโทรมจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการดิน รวมท้ังการชะลางพังทลายของ
ดินจากการสูญเสียพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร  สวนปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชน อ่ืนๆ จําานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงเหลือเพียง 1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 นอกจากนี้
ผลผลิตประมงทางทะเลไดลดลงมากจากความเสื่อมโทรมของทะเลและชายฝง ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชาย
เลนอยางจริงจัง  การทําเกษตรท่ีมุงเนนเพ่ือการคาสงผลกระทบตอความยั่งยืนของระบบนิเวศอยางหนัก เชน
กระบวนการถายทอดตามหวงโซอาหารท่ีมีการสะสมของสารเคมีตกคางในดินและน้ําไดสงผลกระทบตอสุขภาพของ
มนุษย ทําใหเกิดความออนแอ  การพัฒนาดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนและวัฒนธรรม เกิด
ผลเสียอยางมากมายตอระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษยในชุมชน อาทิเชน กรณีตะก่ัวคลิตี้ จ.กาญจบุรี และ กรณี
แคดเมียม ต.แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก การปนเปอนของสารปรอท ตะก่ัวและแมงกานีสในพ้ืนท่ีรอบเหมืองทองคํา จ. 
พิจิตร  การรั่วไหลของน้ํามันในพ้ืนท่ีอาวไทยท่ี จ. ระยอง การตายจํานวนกวา 50 ตัวของปลากระเบนราหูน้ําจืด ท่ี
แมน้ําแมกลอง จ. สมุทรสงคราม ในเดือนตุลาคม 2559  ท่ีผานมา  ลวนเปนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของชุมชนอันเกิดจากการพัฒนาท่ีไมสอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
     ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถสูงในแงของการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม เพ่ือนําไปตอยอดในการ
พัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ซ่ึงภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวคิดวาการ
ผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมชั้นสูงนาจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยบรรเทาปญหาทางสิ่งแวดลอมและ
สังคมท่ีเกิดข้ึน 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
         12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร ไดตระหนักถึงความจําเปนในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ใหมีความรูเชิงทฤษฎีและความสามารถดานปฏิบัติการอยางแทจริง
และทันตอเหตุการณ และท่ีสาคัญคือมีจิตสานึกและความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือ
สามารถองคความรูจากการศึกษาวิจัยไปสูการปฏิบัติและประยุกตใชงานดานสิ่งแวดลอมท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ
และนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองเปดหลักสูตรท่ีเนนการผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมชั้นสูง ท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันทีท้ังในองคกรภาครัฐและเอกชน และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบตอสังคม โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญของการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรในระดับปริญญา
เอกท่ีมีความรูความสามารถสูง เพ่ือเปนนักวิจัยท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  
อันจะมีสวนชวยในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ซ่ึงจะชวยประคับประคองสังคมและ
ชุมชนใหมีความยั่งยืนสืบตอไป 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีกําหนดการพัฒนาสูความเปนเลิศทางดานวิชาการและวิจัย เพ่ือ

เปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีผลิตองคความรูและขอมูลการวิจัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและกลุมประเทศ
อาเซียน ดวยการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เปนประโยชนตอการสรางความรวมมือระหวางประเทศ และ
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หมวดท่ี 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุงผลิต        

ดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีความรูลึกซ้ึงในทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีสําคัญในสาขาวชิาเนื้อหาวิชาการความรูความเขาใจ
ในเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และการอนุรักษจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการทําวิจัยโดยบูรณาการองคความรูตางๆ เพ่ือแกปญหาท่ีซับซอนหรือสรางองคความรู
ใหมและถายทอดความรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผูนําและเปนแนบบอยางในพฤติปฏิบัติตน
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงค

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในวิทยาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และการอนุรักษ และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศาสตรในสาขาอ่ืนท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกัน นํามาใชการ
อธิบายปรากฎการณท่ีซับซอนและพัฒนาความรูในสาขาท่ีศึกษาได 

(2) มีความสามารถในการวิจัยโดยบูรณาการองคความรูท้ังในมุมลึกและมุมกวาง เพ่ือการแกปญหาทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติงานท่ีซับซอน หรือการพัฒนาความรูใหมหรือวิธีปฏิบั ติงานใหม ๆ ในสาขาวิชาดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
อยางมีนัยสําคัญ 

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สมัยใหมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสภาพแวดลอมทันตอเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(5) ถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แกบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรือบุคคลท่ัวไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

สามารถแกไขปญหาตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมไดเล็งเห็นความสําคัญเหลานี้เสมอ จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ใหทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหไดดุษฎีบัณฑิตอันพึงประสงคท่ีมี
คุณภาพดานวิชาการ มีความสามารถและทักษะการทํางานแบบมืออาชีพไดมาตรฐานสากล และมีความพรอมในการ
ปรับตัวใหเขากับยุคของความเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําพาสังคมไทยและสังคมโลกสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
      13.1 การบริหารหลักสูตร  

 ไมมี 
      13.2 การจัดการเรียนการสอนรวมในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนรวมดวย 
            ไมมี 
      13.3 การบริการใหหลักสูตรอ่ืน 
             ไมมี 
 



- 8 - 

 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยอยางตอเนื่อง และปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดทุกๆ รอบ 5 ป ดังนี ้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1. การพัฒนาหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. 

และมีความเปนนานาชาติ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน และ

ความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดานสิ่งแวดลอม 

- เอกสารการอนุมัติหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. การพัฒนาบุคลากรดานการ

เรียน การสอน การบริการวิชาการ 

และการวิจัย 

- อาจารยทุกคนโดยเฉพาะ

อาจารยใหมตองเขาอบรม

เก่ียวกับหลักการสอนรูปแบบ

ตางๆ การวัดและประเมินผล 

เพ่ือใหมีความรู ความสามารถใน

การประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตอง

สามารถวัดและประเมินผลได

เปนอยางดี 

- สงเสริมการทํางานวิจัยของ

บุคลากรและนําความรูจากการ

วิจัยไปใชไดจริงเพ่ือการอนุรักษ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนบุคลากรท้ังสายผูสอน

และสายสนับสนุนใหทํางาน

บริการวิชาการแกองคกรตางๆ 

ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและ

นานาชาติ 

 

 

 

- รายงานผลการประเมินรายวิชาของ

ผูเรียน 

- จํานวนทุนวิจัยท้ังจากหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยท้ังหมด 

- จํานวนงานวิจัยท่ีนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- จํานวนบทความวิจัยท่ีไดตีพิมพใน

วารสารระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

3. การพัฒนานักศึกษา - สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ 

- สงเสริมการทํางานวิจัยของ

นักศึกษาในตางประเทศ 

- สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีเปน

นานาชาติ เชน การเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิท้ังชาวไทยและ

ตางชาติมาบรรยายพิเศษ 

- จํานวนงานวิจัยของนักศึกษาท่ี

นําเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

- จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

- จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนใหทํางาน

วิจัยในตางประเทศ 

- จํานวนผูทรงคุณวุฒิท่ีเชิญมาบรรยาย

พิเศษ 

4. การพัฒนาหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. 

และมีความเปนนานาชาติ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน และ

ความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดานสิ่งแวดลอม 

- เอกสารการอนุมัติหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 และ หมวดท่ี 3 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
ท่ีปรับปรุงใหม 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

เปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
     1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 ขอ 
21.4 หรือเปนไปตามระเบยีบท่ีจะปรบัปรุงใหม และ 

แบบ 1.1 สําหรับ ผูเขาศึกษาท่ีไดรับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา 
        1) เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
        2) เปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา  3.50 หรือหากมีเกรดต่ํากวาก็ตองประสบการณการ

ทํางานอยางนอย 1 ป 
       3) หากคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 1.2 สําหรับ ผูเขาศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา 
       1) เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
       2) เปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.50  หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวาตองมีประสบการณการ

ทํางานอยางนอย 3 ป 
       3) หากคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 2.1 สําหรับ ผูเขาศึกษาท่ีไดรับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา 
      1) เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ 
      2) เปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.50  หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวาท่ีตองมีประสบการณ

การทํางานอยางนอย 1 ป 
      3) หากคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 2.2 สําหรับ ผูเขาศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา 
     1) เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต หรือดาน

วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ  
     2) เปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.50 
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     3) หากคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
      2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพ้ืนฐานดานนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอมไมเพียงพอ  รวมท้ังยังขาด
ทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและการสื่อสาร 
      2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

นักศึกษาท่ีเขาเรียนในหลักสูตรท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกของภาควิชาพิจารณาแลววาจําเปนตองปรับ
พ้ืนฐานความรู ตองลงทะเบียนรายวิชาดานนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยไมนับหนวยกิต และสําหรับนักศึกษาท่ียังไมผานการสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนตองลงทะเบียนเรียนและสอบใหผาน หรือนักศึกษาอาจไดรับคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา
ท่ัวไปใหลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน  มี
ระเบียบวาดวยเรื่องการทดสอบคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีตองผานท้ังขอเขียนและสอบปากเปลา  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2  5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 3   5 5 5 

                   รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา   5 5 5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาธรรมเนียมการศึกษา (ตามอัตราท่ี
เรียกเก็บจากนักศึกษาตอปโดยหัก
รายรับท่ีตองจัดสรรเปนรายไดสวน
ตาง ๆ ตามเกณฑการจัดสรร) 

300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

งบประมาณแผนดนิ - - - - - 
คาธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
(80,000 บาทตอคนตอภาค
การศึกษา) 

400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 700,000 1,400,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 
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ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ (บาท) 

2561 2562 2563 2564 2565 
งบใชสอย ตอบแทนและวัสด ุ
คาใชสอยของผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สอบดุษฎีนิพนธ 

  65,000 65,000 65,000 

ค า ใช ส อยขอ งผู ท ร ง คุ ณ วุฒิ ม า
บรรยายพิเศษ(สองครั้งตอป) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

คาใชสอยอ่ืน ๆ 15,0000 800,000 850,000 950,000 950,000 
งบครุภัณฑ 500,000 550,000 890,000 890,000 890,000 
คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครง    20,000 20,000 20,000 
คาตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ  

  100,000 100,000 100,000 

คาตอบแทนกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธของผูทรงวุฒิ  

  25,000 25,000 25,000 

คาตอบแทนผูทรงวุฒิบรรยายพิเศษ
(สองครั้งตอป) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวมรายจาย 700,000 1,400,000 2,000,000 2,100,000 2,100,000 
 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =   420,000 บาท 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาในการดําเนินการหลักสูตรแบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.2 และแบบ 2.1 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาในการดําเนินการหลักสูตร 420,000 บาท/หลักสูตร 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา 140,000 บาท/ป/คน 

2.7 ระบบการศึกษา 

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 2 
และหมวดท่ี 3 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

        ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 6 
(รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต     
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1) หมวดวิชาบังคับ 3   

(ไมนับหนวยกิต) 
3  

(ไมนับหนวยกิต) 
3   

(ไมนับหนวยกิต) 
15  

2) หมวดวิชาเลือก - - 12 9    
3) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  48 72 36 48   
รวม 48 72 48 72   
      

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  1.1 และแบบ 1.2 
         นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชา SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แบบไมนับ

หนวยกิต ไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และนับรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การประเมินรายวิชาเปนแบบ S/U 
3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับแบบ  1.1                              ไมนับหนวยกิต (AU) 

          **SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 
            Seminar in Environmental Science 
        3.1.3.1.2 หมวดวิชาบังคับแบบ  1.2                              ไมนับหนวยกิต (AU) 
          **SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 
           Seminar in Environmental Science 
3.1.3.2 รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2  
         นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชา SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แบบไมนับ

หนวยกิต ไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และนับรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การประเมินรายวิชาเปนแบบ S/U 
                          3.1.3.2.1 หมวดวิชาบังคับแบบ 2.1                             ไมนับหนวยกิต (AU) 

         ** SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม              1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 
            Seminar in Environmental Science 

3.1.3.2.2 หมวดวิชาบังคับแบบ 2.2                           15     หนวยกิต 
**SC918991  สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม              1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

Seminar in Environmental Science 
**SC637724 แผนแบบการทดลอง                                              3(3-0-6) 

                                                Experimental Designs 
**SC917700  ระเบียบวิธีวิจยัดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                   2(2-0-4) 

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

                                               Research Methodology Laboratory in Environmental Science 
**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ            3(3-0-6) 

           Ecological Principles and Natural Resource Conservation 
**SC917703  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบรูณาการ                           3(3-0-6) 

        Integrated Environmental Management 
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*SC917704   ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ               1(0-3-6) 
                                          Integrated Environmental Management Laboratory 

**SC918993  หัวขอเรื่องปจจุบันทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                  2(0-6-6) 
         Current Topics in Environmental Science 

หมายเหตุ    * รายวิชาใหม 
              ** รายวชิาเปลี่ยนแปลง 

 
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก 
หลักสูตรแบบ 2.1 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และแบบ 2.2 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต นักศึกษา

สามารถเลือกเรียนรายวิชาท้ังในหมวดวิชาบังคับหัวขอ 3.1.3.2 และหมวดวิชาเลือกตางๆ  หรือจากรายวิชาอ่ืนๆ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจะประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

**SC917710 นิเวศวิทยาปาไม  3(2-3-6) 
 Forest Ecology  
**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน  3(3-0-6) 
 Community Ecology  
**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย 3(3-0-6) 
 Human Ecology  
**SC917713 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Biodiversity Conservation  
**SC917714 ความหลากหลายของสัตวปากับการอนุรักษ 3(3-0-6) 
 Wildlife Diversity and Conservation  
**SC917715 ชีววิทยาประชากร  3(2-3-6) 
 Population Biology  
**SC917716 อนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ            
3(3-0-6) 

 Conventions on Environment and Biodiversity 
*SC917717 นิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrate Ecology  
*SC917740 การประเมินสิ่งแวดลอม  3(2-3-6) 
 Environmental Appraisal  
**SC917741 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม         3(2-3-6) 
 Environmental Toxicology  
**SC917742 ชีววิทยาของน้ําเสีย  3(2-3-6) 
 Wastewater Biology  
**SC917743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-3-6) 
 Climate and Climate Change 
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**SC917744 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรพลังงาน 3(2-3-6) 

 Management and Conservation of Energy Resources 
**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห 3(3-0-6) 
  Ecological Analysis  
**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม 3(2-3-6) 
 Behavioral Ecology  
**SC917812  นิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 Ecological Economics and Sustainable Development 
**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ  3(2-3-6) 
 Hazardous Waste and Management  
**SC917841 พลังงานสําหรับอนาคต 3(2-3-6) 
  Energy for Future  
*SC917842 นาโนเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม                                            3(2-3-6) 
 Environmental Nanotechnology  
**SC918820 นิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุมน้ํากับการอนุรักษ 3(3-0-6) 
 Wetland Ecology and Conservation  
**SC918821 การฟนฟูระบบนิเวศ 3(3-0-6) 
 Ecological Restoration  
**SC918822  การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยา 

Ecological Risk Assessment 
3(3-0-6) 

**SC918850 การฟนตัวของดินจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม 

  3(2-3-6) 

 Soil Resilience from Environmental Changes 
**SC918851 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม   3(2-3-6) 
 Environmental Modeling  
**SC918994 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม          2(0-6-6) 
 Special Problems in Environmental Science 

                   3.1.3.4 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  
                         แบบ 1.1      
                          **SC918997 ดุษฎีนิพนธ                                      48  หนวยกิต 
                                             Dissertation 

       แบบ 1.2      
       **SC918996   ดุษฎีนิพนธ                                     72 หนวยกิต 

                                              Dissertation 
       แบบ 2.1                            
         **SC918999  ดุษฎีนิพนธ                                    36  หนวยกิต 

                                              Dissertation 
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        แบบ 2.2                          
         **SC918998  ดุษฎีนิพนธ                                    48  หนวยกิต 

                                               Dissertation 
 
            หมายเหตุ    * รายวิชาใหม 
                          ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

คําอธบิายระบบรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเลขอักษร 8 หลัก 

โดยมีความหมายดังนี้ 

อักษร SC = รหัสประจําคณะวิทยาศาสตร 

ตัวเลขหลักท่ี 1 และ หลักท่ี 2 คือ 91 = รหัสประจําของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ตัวเลขหลักท่ี 3 แสดงระดับของวิชา คือ 7 8 และ 9 = รหัสรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขหลักท่ี 4 และ 5  คือ กลุมหรือหมวดวิชาท่ีเปดในหลักสูตร ดังนี้ 

เลข 0 หมายถึง กลุมวิชาในหมวดวิชาบังคับท่ีมีเนื้อหาท้ังดานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม 

เลข 1-3 หมายถึง กลุมวิชาทางนิเวศวิทยา 

เลข 4-8 หมายถึง กลุมวิชาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาทางสัมมนา ปญหาพิเศษ การศึกษาคนควาอิสระและวิทยานิพนธ 

ตัวเลขหลักท่ี 6 = ลําดับรายวิชาในแตละกลุมหรือหมวดวิชา 
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 3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
         หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีตัวอยางแผนการศึกษาดังนี้ 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**SC917700 ระเบียบวิธีวิจยัดานวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

Research Methodology in Environmental 
Science 

- - - 2 

** SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 
Research Methodology Laboratory in 
Environmental Science 

- - - 1 

**SC917702  หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ          
 Ecological Principles and Natural Resource   
 Conservation 

- - - 3 

XXX XXX วิชาเลือก  
Electives Course 

- - 6 3 

**SC918997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

    9 - - - 

**SC918996 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

 -  9 - - 

**SC918998 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - 3 

**SC918999 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 3  -  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 12 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 9 9 12 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**SC918991   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

Seminar in  Environmental Science 
1 (1-0-2) 
ไมนับ
หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ
หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ
หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ
หนวยกิต 

**SC637 724 แผนแบบการทดลอง  
Experimental Designs 

- - - 3 

**SC917703   การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  
Integrated Environmental Management 

- - - 3 

*SC917704   ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
Integrated Environmental Management 
Laboratory 

- - - 1 

  XXX XXX วิชาเลือก 
Electives Course 

- - 6 3 

**SC918997  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

9 - - - 

**SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- 9         - - 

** SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -          - 3 

** SC918999  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- - 3 - 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 14 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 18 18 25 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**SC918991   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

Seminar in  Environmental Science 
1 (1-0-2) 

ไมนับ
หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ

หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ

หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ

หนวยกิต 
**SC918993  หัวขอเรื่องปจจุบันทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม      

 Current Topics in Environmental Science 
- - - 2 

    XXX XXX วิชาเลือก 
Electives Course 

- - - 3 

**SC918997  ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

9 - - - 

**SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 9         - - 

**SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- -          - 4 

**SC918999  ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 9 - 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 14 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 27 27 27 34 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC918991   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
Seminar in  Environmental Science 

1 (1-0-2) 
ไมนับ

หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ

หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ

หนวยกิต 

1 (1-0-2) 
ไมนับ

หนวยกิต 
**SC918997  ดุษฎีนิพนธ  

Dissertation 
9 - - - 

** SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 9         - - 

** SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- -          - 6 

** SC918999  ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 9 - 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 14 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 36 36 40 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC918997  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

9 - - - 

** SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- 9         - - 

** SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -          - 6 

** SC918999  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- - 6 - 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 6 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 45 45 42 46 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC918997  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

3 - - - 

** SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- 9         - - 

** SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -          - 6 

** SC918999  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- - 6 - 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 6 6 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 48 54 48 52 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

** SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- 9         - - 

** SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -          - 6 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 6 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - 63 - 58 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**SC918996  ดุษฎีนิพนธ  

 Dissertation 
- 9         - - 

** SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -          - 6 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 6 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - 72 - 64 

 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -         - - 

**SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -          - 4 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - - - 4 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - - - 68 

 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC918996  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -         - - 

** SC918998  ดุษฎีนิพนธ  
 Dissertation 

- -          - 4 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - - - 4 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - - - 72 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา        

**SC637724 แผนแบบการทดลอง  
Experimental Designs 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

             หลักการออกแบบทางการทดลอง การออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ ความ
เพียงพอของตวัแบบ การเปรียบเทียบพหุคูน การออกแบบการทดลองแบบบลอกสมบูรณ แบบ
จัตุรัสละติน และครอสโอเวอร แบบบลอกไมสมบูรณ แบบแฟกทอเรียล แบบ 2K แฟกทอเรียล 
การวิเคราะหความแปรแปรวนรวมเก่ียว วิทยาการผิวการตอบสนอง 

             Principles of experimental designs, completely randomized 
design,adequacy, multiple comparison,  randomized completely block design, 
latin square and crossover design, balance incomplete desing, factorial design, 
2k factorial design, analysis of covariance, response surface methodology 

**SC917700 ระเบียบวิธีการวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 Research Methodology in Environmental Science  
 เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

             คุณธรรมจริยธรรมของการวิจัย การวางแผนและบริหารงานวิจัยทางดาน
วทิยาศาสตร การเขียนขอเสนอโครงการ การสืบคนขอมูลผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา
บนฐานขอมูลออนไลน การรวบรวมเอกสารอางอิงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การสรางปญหาวิจัย
และการต้ังสมมติฐาน การคัดเลือกวิธีการวิจัย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การแปล
ผลการวิจัย การเขียนรายงานและบทความวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย  
            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 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

Research Methodology Laboratory in Environmental Science                                
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

1(0-3-2) 

 สถิติสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา โปรแกรมทางสถิติ ตัวอยางและ
ประชากร ชนิดของขอมูลและการนําเสนอขอมูล สถิติเชิงพรรณนา การกระจายของขอมูล 
สมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหขอมูลชนิดความถ่ีและอัตราสวน การวิเคราะหขอมูลแบบ
เปรียบเทียบขอมูล 2กลุม หรือมากกวา 2 กลุม  ความสัมพันธและการถดถอย การออกแบบ
การทดลอง 
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 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 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 Ecological Principles and Natural Resource Conservation                                     

 เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

 บริการของระบบนิเวศ คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตดานทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักนิ เวศวิทยาของการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติ  การประเมินสถานภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เทคนิคและนโยบายสําหรับการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการของระบบนิเวศ กฏหมายและอนุสัญญาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและท่ัวโลก  

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 การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 

 Integrated Environmental Management                                                                

 เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

 หลักการจัดการสิ่งแวดลอม การประเมินศักยภาพของสิ่งแวดลอม กลไกการจัดการ

สิ่งแวดลอมและตัวชี้วัด เครื่องมือจัดการสิ่งแวดลอม นิยามและแบบของการบูรณาการ การ

พัฒนาอยางยั่งยืนและวาระแหงศตวรรษท่ี 21 (Agenda 21) การจัดการสิ่งแวดลอมแบบ

บูรณาการและการวางแผน การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร หนวยการจัดการ

สิ่งแวดลอม การติดตามและประเมินผล กฏหมายและอนุสัญญาดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนท่ี 
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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 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ                                                   1(0-3-2) 
 

Integrated Environmental Management Laboratory                                                
 

เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

 การศึกษาภาคปฏิบัติดานการจัดการสิ่งแวดลอม การประเมินศักยภาพของสิ่งแวดลอม 
กลไกการจัดการสิ่งแวดลอมและตัวชี้วัด เครื่องมือสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การและการวางแผน การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร หนวยการจัดการสิ่งแวดลอม 
การติดตามและประเมินผล กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการเชิงประเด็นและ
เชิงพ้ืนท่ี 

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 นิเวศวิทยาปาไม                                                                                              
Forest Ecology                                                                                                
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-6) 

 องคประกอบ โครงสรางและบริการของระบบนิเวศปาไม ประเภทของปาไมในโลก 
ปจจัยสิ่งแวดลอมของปาไม การกระจายตัวและการสถาปนาของเมล็ดพืช การงอกและการ
เจริญของไมยืนตน ความสัมพันธของสัตวและพืช การอนุรักษปาไม การสัมมนาดานปาไมของ
นักศึกษา การศึกษาภาคสนามและมีการทําโครงการวิจัยดานปาไม 

Forest composition, structure and ecosystem services, world’s forest 
biomes, forest environmental factors, seed dispersal and seedling 
establishment, tree regeneration and growth, plant and animal relationships, 
forest conservation, student seminar, fieldtrips and projects are required 
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**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน                                                                                               
Community Ecology                                                                                          
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

**SC917712 

             ชุมชนชีวภาพ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติของชุมชนชีวภาพ
และการเปลี่ยนแปลง  เมตาบอลิซึมของชุมชน ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต การจัด
โครงสรางของชุมชนชีวภาพ  การวิเคราะหระบบ 

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

 

นิเวศวิทยามนุษย                                                                                               
Human Ecology                                                                                                 
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางประชากรในชนบทกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
ประชากรเมืองกับสิ่งแวดลอม ปญหาและวิธีแกปญหาของมนุษยชาติ รวมถึงปญหาประชากร 
ทรัพยากร ขอบเขตจํากัดของท่ีดิน พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  อิทธิพลของมลพิษตอ
สังคมมนุษย การเปลี่ยนอุปนิสัยของมนุษยตอสภาวะแวดลอม ความยั่งยืนของมนุษยและ
สิ่งแวดลอม  การศึกษาภาคสนามท่ีสอดคลองกับหัวขอการบรรยายดังกลาว 

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 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                  

Biodiversity Conservation                                                                                       
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามของความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน ภัยคุกคามและสถานภาพการ
อนุรักษของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ หลักแนวคิดของการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษภายในและนอกแหลงท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีคุมครอง อนุสัญญา
วาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การทํารายงานและการนําอภิปรายในหัวขอท่ี
กําหนด 

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 are require 
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**SC917714 ความหลากหลายของสัตวปากับการอนุรักษ                                                                
Wildlife Diversity and Conservation                                                                    
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความหลากหลายของสัตวปาและการจัดจําแนกดานอนุกรมวิธาน แหลงท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตวปา สมดุลประชากรของสัตวปา การศึกษา
จํานวนประชากรของสัตวปา มุมมองดานมนุษย สังคม และการเมืองกับการอนุรักษสัตวปา 
เทคนิคการอนุรักษและจัดการสัตวปา  

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

 

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

 Population Biology                                                                                              

 เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

 คุณสมบัติของประชากรเด่ียว ปญหาการกระจายตัวและความอุดมของประชากร 
อิทธิพลสิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพและชีวภาพ ปฏิบัติการครอบคลุมเรื่องของโครงสรางอายุ 
การเจริญเติบโตของประชากร การกระจายตัวของประชากร การประมาณขนาดของประชากร 
ปจจัยท่ีจํากัดการกระจายตัว มีการศึกษานอกสถานท่ีและกรณีศึกษา 

 

 Properties of single population, problems of distribution and abundance 
to population, influences of physical and biotic environments, practical study 
covering age structure, population growth, population dispersion, population 
estimation, factors limiting distribution, field trips and case study are required 

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

 Conventions on Environment and Biodiversity                                                      
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

 

 การประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลักการ ขอตกลงและการนําปฏิบัติของอนุสัญญา ตัวอยางของอนุสัญญาดาน
สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ เชน พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา การทํารายงานและการนําอภิปรายในหัวขอท่ีกําหนด 

 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 are required 
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*SC917717 นิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง                                                                
Invertebrate Ecology                                                                                          
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความหลากหลายและการจัดจําแนกสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศบกและ
ระบบนิเวศน้ํา นิเวศวิทยา  วิวัฒนาการ การแพรกระจาย การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 
การจัดการในเชิงประชากร การอนุรักษสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง เทคนิคการสํารวจและเก็บ
รักษาตัวอยางสัตวท่ีไมมีกระดูกสัน ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและ ภาวะโลกรอน
ตอสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง 

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 การประเมินสิ่งแวดลอม                                                                               3(2-3-6) 

 Environmental Appraisal                                                                                  
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

 

 การวางแผนการเก็บตัวอยาง วิธีการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม การเตรียมตัวอยาง การ
วิเคราะหถ่ินท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต การวิเคราะหดิน การวิเคราะหน้ํา การวิเคราะหอากาศ 
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห และการประเมินถ่ินท่ีอยูอาศัย 

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

 

**SC917741 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม                                                                                    3(2-3-6) 

 Environmental Toxicology                                                                                     
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

 

 ความหมายของพิษและพิษวิทยา สารพิษและสารมลพิษ รูปแบบของสารพิษใน
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติทางเคมีของสารพิษ สารพิษสําคัญในสิ่งแวดลอม เชน โลหะหนัก 
สารประกอบโลหะอินทรีย วัตถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษท่ีไมใชสารประกอบอินทรีย และ
สารระดับนาโน การเปลี่ยนแปลงของสารพิษเม่ือเขาสูสิ่งแวดลอม การยอยสลายสารพิษดวย
กระบวนการทางชีววิทยา การสะสมและเพ่ิมความเขมขนของสารพิษ การทดสอบความเปน
พิษ การตรวจวัดปริมาณสารพิษบางอยางในสิ่งแวดลอม เชน พิษตกคางของวัตถุมีพิษทาง
การเกษตร และโลหะหนัก 
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 Definitions of poison and toxicology, toxicants and pollutants, 
formulations of toxic substances in the environment, chemical nature of 
toxicants, 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 ชีววิทยาของน้ําเสีย                                                                                               3(2-3-6) 

 Wastewater Biology                                                                                           
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

 

 โครงสรางทางดานชีวภาพและปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีอิทธิพลตอสภาพของน้ําใน
แหลงน้ําตามธรรมชาติ โครงสรางของมลพิษน้ํา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดมลพิษน้ํา การ
เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของแหลงน้ําท่ีเกิดมลพิษ สถานการณมลพิษน้ํา ข้ันตอนและแนว
ทางการบําบัดน้ําเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพและการประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชน มี
การศึกษาทดลองและปฏิบัติการภาคสนามท่ีสอดคลองกับหัวขอการบรรยายดังกลาว 

 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                                                                      

Climate and Climate Change                                                                                
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-6) 

 องคประกอบและวงจรของบรรยากาศ  ลักษณะทางกายภาพของสภาพภูมิอากาศของ
โลกและระบบภูมิอากาศ เนนสมดุลน้ําและพลังงานตอบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ีผานมาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและ
ผลกระทบตอมนุษย รวมท้ังการประเมินผลกระทบของสภาพภูมิอากาศตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

Atmospheric composition, global cycles, physical characteristics of 
climate and climate system, particular emphasis on the role of energy and 
water balance 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 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรพลังงาน                                                     
Energy resource management and conservation                                       
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของพลังงานตอการพัฒนาประเทศ  ประเภทของพลังงานและการใช
ประโยชน โครงสรางระบบพลังงานและการวางแผนพลังงาน ผลกระทบจากการใชพลังงาน
และโครงการพัฒนาทางดานพลังงานตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม กฎหมายพลังงาน 
การอนุรักษพลังงาน การจัดการพลังงาน วิเคราะหและประเมินกรณีศึกษาตัวอยางท่ีเปน
โครงการพัฒนาทางดานพลังงานท่ีเกิดข้ึนและเปนปญหาอยูในปจจุบัน  

Importance of energy to country’s development, type of energy and 
utilization, structure of the energy system and energy planning, impact of 
energy utilization and energy development projects on social economic and 
environment, energy law, energy conservation, energy management, analyze 
and evaluate the energy development projects 
 

**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห                                                                              3(3-0-6) 

 Ecological Analysis                                                                             
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

 

 การศึกษาดานนิเวศวิทยา การเก็บและวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเชิงนิเวศวิทยา 
การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิจัยแบบ Meta-analysis ในการศึกษาดานนิเวศวิทยา 

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

 

**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม                                                                               
Behavioral Ecology 

3(2-3-6) 

 เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

 หลักการทางนิ เวศวิทยา การเลือกสรรโดยธรรมชาติและพฤติกรรมสั งคม 
ความสัมพันธระหวางผูลากับเหยื่อ เกณฑการตัดสินใจของตัวห้ํา การอยูรวมกันเปนกลุม สังคม
แมลงเศรษฐกิจ วิวัฒนาการปญหาของกลยุทธการปองกันตัวห้ํา นิเวศวิทยาของเพศ การเลือก
เพศและโอกาสของคูผสมพันธุ การเสาะหาคูผสมพันธุ กลยุทธการใชพ้ืนท่ีและเวลา พฤติกรรม
การครอบครองพ้ืนท่ี การเลือกแหลงท่ีอยูอาศัย ยุทธศาสตรการผสมพันธุท่ีเหมาะสมและ
ชีวประวัติ การศึกษานอกสถานท่ีและกรณีศึกษา 

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 
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**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน                                                           
Ecological Economics and Sustainable Development                                              
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพ้ืนฐานของนิเวศเศรษฐศาสตร  นิยาม หลักการและนโยบายของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ประเด็นดานนิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน การจายคาตอบแทนบริการของระบบนิเวศ การทํารายงานและการนําอภิปรายในหัวขอ
ท่ีกําหนด 

Basic concepts of ecological economics, definitions, principles and 
policies of sustainable development, millennium development goals, issues in 
ecological economics and sustainable development, payment for ecosystem 
services, term paper and leading discussion in assigned topics are required 

 

**SC918820 นิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุมน้ํากับการอนุรักษ                                                            3(3-0-6) 

 Wetland Ecology and Conservation                                                                  
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

 

              นิยามและการกระจายตัว การจัดจําแนกพ้ืนท่ีชุมน้ํา ผลผลิตและบริการของระบบ
นิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ํา สถานภาพและการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา อนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา พ้ืนท่ีชุม
น้ํากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การทํารายงานและการนําอภิปรายในหัวขอท่ี
กําหนด 

             Definition and distribution, wetland classification, wetland ecosystem 
goods and services, wetland status and conservation, Convention on Wetlands, 
wetlands and climate change, term paper and leading discussion in assigned 
topics are required 
 

**SC918821 การฟนฟูระบบนิเวศ                                                                                     
Ecological Restoration                                                                                            
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยาม หลักทฤษฎี พ้ืนฐานเก่ียวกับการฟนฟูระบบนิเวศ กระบวนการรบกวน 
กระบวนการแทนท่ี การแยกสวนของแหลงท่ีอยูอาศัย บทบาทหนาท่ีของระบบนิเวศ การ
ประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติ รูปแบบการฟนฟูระบบนิเวศ การทํารายงานและการนําอภิปราย
ในหัวขอท่ีกําหนด 
 Definition, theorectical foundations of ecological restoration, 
disturbance, succession, habitat fragmentation, ecosystem function, application 
of theory to practice, ecological restoration approaches, term paper and 
leading discussion in assigned topics are required 
 
 
 



- 31 - 

 

 

**SC918822 การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยา                                                             
Ecological Risk Assessment                                                                                                                                                  

3(3-0-6) 

 เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี  

 พิษวิทยาพ้ืนฐาน ความรูพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยง การจําแนกอันตรายของ
สารพิษ การประเมินการสัมผัส การประเมินความเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณ-การตอบสนอง 
การแพรกระจายของสารเคมีและเสนทางสูการสัมผัสของสัตวปาและมนุษย ลักษณะของความ
เสี่ยง ผลกระทบตอสัตวปา การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยา แบบจําลองการประเมินพิษ
ของสารเคมี การจัดการความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอม                           

 Basics of toxicology, basic knowledge of risk assessment, hazard 
identification, exposure assessment, toxicity assessment, dose-response 
evaluation, chemical distribution and routes of exposure on wildlife and 
humankind, risk characterization, effect on wildlife, ecological risk assessment, 
quantitative structure activity relationships model (QSAR), risk management, risk 
communication, environmental quality criteria 

 

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

 Hazardous Waste and Management                                                                          
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

 

 ประเภทของของเสียอันตราย ผลกระทบ แหลงกําเนิด การขนสงของเสียอันตราย 
เทคโนโลยีในการกําจัด การจัดการของเสียอันตราย  

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

 

**SC917841 พลังงานสําหรับอนาคต                                                                                            3(2-3-6) 

 Energy for Future                                                                                                    
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการใชประโยชนพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 
การวางแผนและจัดการพลังงานสําหรับอนาคต มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) ผล
ของกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดตอการจัดการดานพลังงาน เทคโนโลยีเพ่ือพลังงานสะอาด 
เศรษฐศาสตรพลังงาน ประเมินความเหมาะสมของโครงการพัฒนาดานพลังงานโดยพิจารณา
ปจจัยดานเศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม การวางแผนและจัดการเมืองเพ่ือการใช
พลังงานอยางยั่งยืน การพัฒนาพลังงานในชนบทอยางยั่งยืน พลังงานสําหรับอนาคต วิเคราะห
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาดานพลังงาน 



- 32 - 

 

 

 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 นาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

Environmental Nanotechnology  

เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี     

ความสําคัญของนาโนเทคโนโลยีในการกําจัดมลพิษในสิ่งแวดลอม ลักษณะพ้ืนฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุนาโน กระบวนการหลักมูลในการกําจัดสารมลพิษดวยวัสดุนาโน กลไก
ปฏิกิริยาของวัสดุนาโนในการกําจัดสารมลพิษ การกําจัดสารโลหะหนักในสิ่งแวดลอมดวยวัสดุ
นาโน การกําจัดสารอินทรียในสิ่งแวดลอมดวยวัสดุนาโน การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการผลิต
น้ําสะอาดดวยวัสดุนาโน การบําบัดน้ําเสียดวยวัสดุนาโน ความปลอดภัยของวัสดุนาโนตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม 

 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 

 

**SC918850 การฟนตัวของดินจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม                                                                 
Soil Resilience from Environmental Changes                                                           
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

3(2-3-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

            นิเวศวิทยาของดิน บริเวณรอบรากของพืช สุขภาพดิน ดัชนีชีวภาพของสุขภาพดิน 
ความสัมพันธระหวางบนดินและใตดิน ความหมายของการฟนตัวของดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการฟนตัวของดิน การฟนตัวของดินจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม การฟนตัว
ของดินจากสารพิษและสิง่แปลกปลอม 

Soil ecology, rhizosphere, soil health, biological indicators of soil health, 
interrelationship of above and below ground, concept of soil resilience, soil 
biodiversity and soil resilience, soil resilience from environmental changes, soil 
resilience from toxicants and xenobiotics 
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**SC918851 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม                                                                               
Environmental Modeling                                                                                        
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

3(2-3-6) 

 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางระบบตางๆ ของสิ่งแวดลอม 
ปฏิบัติการเทคนิคการสรางแบบจําลอง การใชการไดของแบบจําลอง มีการศึกษาปฏิบัติการฝก
แบบจําลองสิ่งแวดลอมท่ีใชคอมพิวเตอรท่ีใชนิยมใชในปจจุบัน  

Environmental modeling, relationship among systems in the 
environment, creating an environmental model; validation of the model, 
laboratory practice on popular mathematical environmental modeling using 
computer 
 

**SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                                                              
Seminar in Environmental Science                                                                        
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

1(1-0-2) 

 การอภิปรายเก่ียวกับความกาวหนาของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคนิคใหมทาง
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม งานวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และแนวโนมการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในอนาคตนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชา
นี้แบบไมนับหนวยกิต ไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และนับรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การ
ประเมินรายวิชาเปนแบบเกรด S/U 

 Discussion on advanced topics in environemtal science, modern 
techniques in environemtal science, current environemtal science research, 
trends in environemtal science research, presentation in English students must 
enroll as audit or 3 semesters, evaluation is in S/U system 

 

**SC918993 หัวขอเรื่องปจจุบันทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                                          
Current Topics in Environmental Science                                                                 
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

2(0-6-6) 

      การสอนและการอภิปรายเก่ียวกับหัวขอท่ีทันสมัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หรือสาขาวิชาใกลเคียงท่ีเปนความรูระดับสูง 

     Lecturing and discussion on advanced current topics in 
environmental science or related areas in deep 

 

**SC918994 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                                                       
Special Problems in Environmental Science                                                            
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

2(0-6-6) 

 การศึกษาเฉพาะบุคคล การสํารวจ และทดลองทําการวิจัยในหัวขอทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมตามความสนใจของนักศึกษาภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

Individual study, survey and experimental investigation on interesting 
topics in environmental science under the supervision of supervisors 
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**SC918996 ดุษฎีนิพนธ                                                                                                      
Dissertation                                                                                                           
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

72 หนวยกิต 

 การเขียนขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การทําวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การ
เขียนผลงานวิจัยวิทยานิพนธได และ/หรือสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 
นักศึกษาตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

Thesis proposal writing, conducting research in enviromental science, 
writing thesis report findings and report, preparing manuscripts for international 
journal 

 

**SC918997 ดุษฎีนิพนธ                                                                                                     48 หนวยกิต 

 Dissertation                                                                                                        
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

 

 การเขียนขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การทําวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การ
เขียนผลงานวิจัยวิทยานิพนธได และ/หรือสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 
นักศึกษาตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

 Thesis proposal writing, conducting research in enviromental science, 
writing thesis report findings and report, preparing manuscripts for international 
journal 

 

**SC918998 ดุษฎีนิพนธ                                                                                                         
Dissertation                                                                                                       
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

48 หนวยกิต 

 การเขียนขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การทําวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การ
เขียนผลงานวิจัยวิทยานิพนธได และ/หรือสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 
นักศึกษาตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

Thesis proposal writing, conducting research in enviromental science, 
writing thesis report findings and report, preparing manuscripts for international 
journal 
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**SC918999 ดุษฎีนิพนธ                                                                                                          
Dissertation                                                                                                        
เง่ือนไขรายวิชา: ไมมี    

36 หนวยกิต 

 การเขียนขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การทําวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเขียน
ผลงานวิจัยวิทยานิพนธได และ/หรือสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได นักศึกษาตองมี
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Thesis proposal writing, conducting research in enviromental science, 
writing thesis report findings and report, preparing manuscripts for international 
journal 

 
3.2 ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายพิสิฏฐ เจริญสุดใจ  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Environmental 
Biology)          
M.Phil.(Environmental 
Technology) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร, การ
ปกครอง) 
กศ.บ.(เคมี) 

  
 

 
 

 

2 นางเพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (ปฐพีศาสตร) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
น.บ. 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 นางลําใย ณีรัตนพันธุ  ผูชวยศาสตราจารย  วท.ด. (วิทยาศาสตร   
สิ่งแวดลอม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)    
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ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นายศรัณย เกียรติมาลีสถิตย  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (วิทยาศาสตร 
สิ่งแวดลอม)   
วท.ม. (วิทยาศาสตร      
สิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)    

5 นางสาวอัจฉราภรณ ภักดี  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Forest Science) 
M.S. (Forestry) 
วท.บ. (นิเวศวิทยา
สิ่งแวดลอม)   
 

6 นายทศพล ไชยอนันตพร  อาจารย Dr. rer. nat. (Biology) 
Diplom (Biology) 
วท. บ. (ชีววิทยา) 

7 นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช  อาจารย Ph.D. (Environmental   
Science) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 

8 นางสาววังวร สังฆเมธาวี  อาจารย  Ph.D.(Conservation 
Ecology) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (นิเวศวิทยา
สิ่งแวดลอม)  

หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 
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3.2.2 อาจารยประจํา  
ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางเตือนใจ ดุลยจินดาชบาพร  ผูชวยศาสตราจารย 

 

M.Eng. (Environmental 

Engineering) 

ปก.ศ. สูง  

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

2 นางสาววิรงรอง มงคลธรรม  อาจารย M. Phil. (Envi. Sci.) 

วท.ม. (พลังงานทดแทน) 

วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม) 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ท่ี ช่ือ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ หนวยงานท่ีสังกัด 
1 นายเกษม จันทรแกว ศาสตราจารย Ph.D. (Hydrology) วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตร 

2 นายสักการ ราษีสุทธิ์ อาจารย Ph.D. (Architecture) คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 

3 Mr. Mark Morgan Associate Professor Ph.D. University of 

Missouri, Columbia, 

Missouri, USA 

4 Mr. George Gale Associate Professor Ph.D. (Ecology) King Mongkut’s 
University of 
Technology 
Thonburi, 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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6 Mr. Bruce A. Wilcox Professor Ph.D. (Biology) Director, Integrative 
Education and 
Research 
Programme and 
Adjunct Professor, 
Global Health Asia 
Office 
-Division of 
Infectious Disease 
and Global Health, 
Cummings School 
of Veterinary 
Medicine at Tufts 
University, USA 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
      ไมมี 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 
การทําดุษฎีนิพนธดานนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยใหมีการเสนอเคาโครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอ
ผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพในวารสารและหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
          5.2.1 มีความรูและทักษะเชิงลึกดานนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
          5.2.2 มีทักษะการทําวิจัยเชิงลึกดานนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
          5.2.3 มีการพัฒนาดาน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

5.3 ชวงเวลา 
         แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
        ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 1 เปนตนไป หรือภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1    48 หนวยกิต  
แบบ 1.2    72 หนวยกิต  
แบบ 2.1    48 หนวยกิต  
แบบ 2.2    72 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
       มีการกําหนดใหลงทะเบียนรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวจิัยดานนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และ
รายวิชาปฏิบัติการวิทยาระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และมีการกําหนดชั่วโมงใหคําแนะนําปรึกษาใน
การทําวิทยานิพนธ เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การแนะนําแหลงขอมูล มีการกําหนดเวลาสอบเคาโครงวิทยานิพนธคือ 
อยางนอยภาคการศึกษาท่ี 2 ในปการศึกษาท่ี 1 และ การเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ การเตรียมอุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือชวยการคนควาทําวิทยานิพนธ เปนตน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หรือระเบียบท่ี

ปรับปรุงใหม ดังนี้  
  5.6.1) การประเมินผลงานการทําวิทยานิพนธ โดยการสอบหรือประเมินเคาโครงวิทยานิพนธโดยการจัดสอบ

นําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 4 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการ
แตงตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร  

5.6.2) การประเมินความกาวหนา โดยจัดนําเสนอกับอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะ
วิทยาศาสตรหรือกรรมการท่ีภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมแตงตั้ง  

5.6.3) การสอบปองกันวิทยานิพนธโดยการจัดสอบนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 4 คน ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร  

5.6.4) การประเมินผลงานตีพิมพเผยแพร 
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติและนานาชาติท่ีมี
คุณภาพอีก 1 เรื่อง ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 9 ขอ 
50.3.3 หรือฉบับปรับปรุงใหม 
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หลักสูตรแบบ 1.2 และแบบ 2.2 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  โดยเกณฑมาตรฐานตองไมต่ํากวาเกณฑขอ 50.2 หรือ 50.3 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 9 ขอ 50.3.4 หรือฉบับท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุงใหม 

 
หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ไดรับการฝกฝนใหมีความรูและประสบการณตรงท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ไดรับการฝกฝนใหมีความรูและประสบการณในสถานการณท่ีแตกตาง
หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และพรอมท่ีจะปรับตัว
ใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

เรียนรูตลอดชีวิต ไดรับการฝกฝนใหศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณเพ่ิมเติม
ไดดวยตนเองตลอดชีวิต 

มีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและปฏิบัติตนเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ไดรับการฝกฝนใหมีความตระหนักและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม มี
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2.การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
         สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม และจริยธรรมท่ีซับซอนในบริบททางวิชาการหรือในกรณีท่ีไมมี
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู
ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการท่ีมีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหา
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณท่ีใชอยูในปจจุบันเพ่ือ
ทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการความขัดแยงและ
ปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในท่ีทํางานและในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึน 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพท่ีซับซอน และเปนผูนําหรือมี
สวนริเริ่มใหการทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก มี
วินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิต 

2) สาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ 
3) ดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
1)  ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 
2)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
3)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 

สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม  มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปน
แกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐาน มีความรูท่ีเปน
ปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญท่ีจะเกิดข้ึน รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซ่ึงเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชาไดอยางชาญฉลาดและเปนผูนําทางวิชาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ 
จะตองมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาท่ีศึกษาคนควา 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

และสามารถประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางมืออาชีพ โดยการพัฒนา
ความรูใหมๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 

3) มีความรูความเขาใจในการพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
พัฒนาความรูใหม หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4) รูในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2) การศึกษาดูงานและหรือการเขารวมประชุมสัมมนาและนําเสนอผลงานในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
3) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการ สอบวัดความรู สอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงานทางวิชาการ และพัฒนาการองคความรูท่ีได
จากการศึกษาคนควาประกอบการทําดุษฎีนิพนธและองคความรูท่ีเก่ียวของ 

2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.3 ทักษะทางปญญา 

สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการ
วิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตางๆท้ังจากภายในและภายนอก
สาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูง สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิชาการ และพัฒนาความรู

หรือแนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 
2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสําคัญหรือโครงการวิจัยไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณเพ่ือ

ขยาย  องคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 
3) สามารถคิดวิเคราะหเหตุการณไดอยางเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตรและนําไปใชสําหรับวางแผน

จัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องและไมจํากัดอยูเฉพาะศาสตรวิชาใดวิชาหนึ่งเทานั้น 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัยชั้นสูงและเฉพาะทาง 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  
2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัยชั้นสูงและเฉพาะ

ทาง 
3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถวางแผนและมีทักษะการทํางานรวมกันเปนกลุม รับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบหนาท่ีของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหาทาง

วิชาการไดอยางเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานระดับสูงได 
3) เปนผูรับฟงท่ีดี เขาใจในความแตกตางทางความคิดอันเนื่องมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และสังคม เคารพและใหเกียรติความคิดเห็นของผูอ่ืน 
2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม และเดี่ยว 
2) การจัดใหมีนําเสนอผลงานทางวิชาการ  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชารายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ 
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2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาท่ีสําคัญ
และซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดย
การนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการ

คิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการท่ีซับซอนได 
2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู

ดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของ
ผูอ่ืนได 

3) มีความสามารถในการใชภาษาท้ังภาษาไทยทางการ ภาษาไทยทองถ่ิน และภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและกลุมผูรวมงาน โดยนักศึกษาตองผาน
ตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดฯ 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การสอนในรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและหรือวิชาการวาง
แผนการทดลอง  

2) การสอนในรูปแบบอ่ืนๆ 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ การศึกษาอิสระ 
2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลงานการนําเสนอแบบปากเปลาท้ังในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ และผลการวิจัยท่ีผลิตข้ึน เพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความทาง
วิชาการ 

3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(ภาคผนวกท่ี1) 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 7  หรือ
ระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ แลวแตกรณี 

เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเนื้อหาใกลเคียง

กัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียง
กับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
เนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 
50.3 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหมโดยตองผานเกณฑการ
ประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.2 ตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
3.3 นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรดังตอไปนี้ 

หลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติและนานาชาติท่ีมีคุณภาพอีก 1 เรื่อง ตาม
ระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 9 ขอ 50.3.3 หรือฉบับ
ปรับปรุงใหม 

หลักสูตร แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ท่ี มี คุณ ภาพ   โดย เกณ ฑ ม าตรฐานต องไม ต่ํ ากว า เกณ ฑ ข อ  50 .2  ห รือ  50 .3  ต ามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 9 ขอ 50.3.4 หรือฉบับ ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุงใหม 

 
หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักเกณฑให

อาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน  
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1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือหลาย

หัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการเปด
หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวาง
อาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1)  การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2)  การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอป
ละ 1 เรื่อง 

 
หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
     การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซ่ึงตองทําหนาท่ีดังนี้ 
1.1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2) จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาท่ีสอน 
1.3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
1.4) ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไป

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5) การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ และ

กํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย  
1.6) สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.7) สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

หลักสูตร 
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1.8) ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา
ปจจุบัน 

2. บัณฑิต 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ผลลัพทการเรียนรู การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา โดย
ศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังนี้ 

   2.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 
   2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

3. นักศึกษา 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดกระบวนการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การ
ควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนักศึกษา 
         3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคนเพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาแก

นักศึกษาอยางนอยสัปดาหละ  2 ชั่วโมง และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกาวิทยานิพนธ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

          3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

          การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. อาจารย 
    4.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคล 
       4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

         คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การ
ทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา 
การวัดและประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมทุก ๆ เดือน 

      4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ                                                                                                      

        หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
หรือตางประเทศมาบรรยายพิเศษ หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจอยางลึกซ่ึงเฉพาะทางเก่ียวกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เรียนรูจากผูมีประสบการณตรง 
ฯลฯ 
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5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
      6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จาก
คณะฯ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุตํารา และสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ 
คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 
     6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

      6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยาบรกิาร 
(1) หนังสือ 

ภาษาไทย          จํานวน 2,822 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน 1,891 รายการ 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย          จํานวน    2    รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน   16    รายการ 

(3) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Books, e-Journals,etc.) ประกอบดวย 
ฐานขอมูลอางอิน (Reference Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและ
สาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
ซีดี-รอม ไดแก 
1. Science Citation Index 
2. Dissertation Abstracts Ondisk 
3. AGRICOLA 
4. CAB Abstracts 
5. Chemical Citation Index 
6. Life Sciences 
7. Medline 
ระบบออนไลน ไดแก 
1. Dissertation Abstracts Online 

ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม(Full Text Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดฉบับเต็มของวารสาร (e-joumal) 
หรือหนังสือ (e-book) 

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

                         ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database)  คือ ฐานขอมูลท่ี
หองสมุดสรางข้ึนเองและสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน 

                          ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
                          ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database) 
                          ฐานขอมูลดหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ผานเครือขาย Internet 
  6.2.2)   ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ (ถามี) 
  6.2.3)   ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถามี) 

     6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

      ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรื ไดสํารวจความตองการของผูใชและเสนอแนะใหสํานัก
วิทยบริการจัดซ้ือหนังสือและวารสารเก่ียวกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประจําทุกป 
     6.4 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   สํานักวิทยบริการมีเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสารทางดานวิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ และ
จัดหาเพ่ิมข้ึนทุกป  
7.ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑประเมินประจําปจํานวน 12 ขอตามท่ี สกอ.กําหนด 
(ภาคผนวก 8) 

 
หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 
ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแต
ละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา 
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  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนรวมงาน ตามระบบ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

 
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซํ้าซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใชในการทํางานการประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 
3.การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑประเมินประจําป จํานวน 12 ขอ ตามท่ี สกอ.กําหนด 
(ภาคผนวก 8) 
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการ
ทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับป
การศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย 
โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
  (Curriculum Mapping) 
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ตารางท่ี 1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยี
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)                  
แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2  ไมนับหนวยกิต                  
** SC918991  สัมมนาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม                        1(1-0-2)                  
แบบ  2.2 จํานวน 13 หนวยกิต                  
**SC637724  การวางแผนการทดลอง                                        3(3-0-6)                  

**SC917700   ระเบยีบวธิีวจิัยดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     2(2-0-4)                  
*SC917701    ปฏิบัติการระเบียบวิธวีจิัยดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม    1(0-3-2)                  

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

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

**SC917704   ปฏิบัติการจัดการส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ                1(0-3-2)                  

**SC918993   หัวขอเร่ืองปจจุบันทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม            2(0-6-6)                                                                               

2) หมวดวชิาเลือก (Electives course)                  
แบบ 2.1 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต                  
แผน 2.2 ไมนอยกวา 11 หนวยกิต                  
**SC917710 นิเวศวิทยาปาไม    3(2-3-6)                  
**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน    3(3-0-6)                  
**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย    3(3-0-6)                  
**SC917713 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6)                  
**SC917714 ความหลากหลายของสัตวปากบัการอนุรักษ  3(3-0-6)                  
**SC917715 ชีววิทยาประชากร    3(2-3-6)                  
**SC917716 อนุสัญญาดานส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)                  
 *SC917717 นิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6)                  
**SC917740 การประเมินส่ิงแวดลอม   3(2-3-6)                  
**SC917741 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม   3(2-3-6)                  
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**SC917742 ชีววิทยาของน้ําเสีย    3(2-3-6)                  
**SC917743 ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  3(2-3-6)                  
**SC917744 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรพลังงาน  3(3-0-6)                  
**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห    3(3-0-6)                  
**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม   3(2-3-6)                  
**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน   3(3-0-6)                  
**SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห    3(2-3-6)                  
**SC918820 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุมน้ํากับการอนุรักษ                      3(3-0-6)                  
**SC918821 การฟนฟูระบบนิเวศ                                          3(3-0-6)                  
**SC918822 การประเมินความเส่ียงทางนิเวศวิทยา                     3(3-0-6)                  
**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ                           3(2-3-6)                  
**SC917841 พลังงานสําหรับอนาคต                                     3(2-3-6)                  
*SC917842 นาโนเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม                                 3(3-0-6)                  
**SC918850 การฟนตัวของดินจากการเปล่ียน                          3(2-3-6) 

              แปลงส่ิงแวดลอม                                                
                 

**SC918851  แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม                               3(2-3-6)                  
**SC918994  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม               2(0-6-6)                    
3) หมวดวชิาวิทยานิพนธ (Dissertation)                  
แบบ 1.1         48  หนวยกิต                  

**SC918997 ดุษฎีนิพนธ                                               48(0-0-0)                  
แบบ 1.2         72 หนวยกิต                  

**SC918996 ดุษฎีนิพนธ                                              72(0-0-0)                  
แบบ 2.1       36  หนวยกิต                  

**SC918999 ดุษฎีนิพนธ                                              36(0-0-0)                  
แบบ 2.2       48 .หนวยกิต                  

**SC918998 ดุษฎีนิพนธ                                              48(0-0-0)                  
รวมทั้งหมดไมนอยกวา 48 หนวยกิต                  

หมายเหตุ * รายวิชาใหม 
 ** รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลง 
สัญลักษณ  = ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง 
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คําอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข. และภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
1.1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนําหรือมีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณ

วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
1.2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก มีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจ

ในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ 
1.3) ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต มข. ตามระบุในขอ 1.2) และดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
2) ดานความรู (Khowledge) 

2.1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสามารถประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางมืออาชีพ โดยการพัฒนาความรูใหมๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 
2.3) มีความรูความเขาใจในการพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหม หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
2.4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 
3.1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิชาการ และพัฒนาความรูหรือแนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมได

อยางสรางสรรค 
3.2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสําคัญหรือโครงการวิจัยไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณเพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมี

นัยสําคัญ 
3.3) สามารถคิดวิเคราะหเหตุการณไดอยางเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตรและนําไปใชสําหรับวางแผนจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.4) ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องและไมจํากัดอยูเฉพาะศาสตรวิชาใดวิชาหนึ่งเทานั้น 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and responsibility) 

4.1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบหนาท่ีของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลุม 

4.2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 
 

4.3) เปนผูรับฟงท่ีดี เขาใจในความแตกตางทางความคิดอันเนื่องมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เคารพและใหเกียรติความคิดเห็นของผูอ่ืน 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, communication and information technology 

skills) 
5.1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทาง

วิชาการท่ีซับซอนได 
5.2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการใน

รูปแบบตางๆ เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืนได 
5.3) มีความสามารถในการใชภาษาท้ังภาษาไทยทางการ ภาษาไทยทองถ่ิน และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ

กลุมผูรวมงาน 
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ภาคผนวก 2   ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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นายพิสิฏฐ  เจริญสุดใจ 
 

1.ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
2.ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2525 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร, การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529 
ปริญญาโท M.Phil. (Environmental 

Technology) 
Massey University, New 
Zealand 

2535 

ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Biology)           University of Manchester, UK  2543 
 
3.ผลงานทางวิชาการ 
   3.1ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป)   
 - 
     3.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (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 

 
4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  30  ป 
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5.  ภาระงานสอน 
        5.1 ระดับปริญญาตรี 

319 211วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม                                 
319 212 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                 
319 241การใชสารเคมีและเครื่องมือ                            
319 242 ปฏิบัติการการใชสารเคมีและเครื่องมือ              
319 311มลพิษสิ่งแวดลอม                                           
319 312 ปฏบิัติการมลพิษสิ่งแวดลอม    
319 333  มลพิษทางดิน            
319 334 ปฏิบัติการมลพิษทางดิน  
319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม    
319 441การจัดการสิ่งแวดลอม                                    
319 442ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอม                   
319 491สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 492โครงการวิจัย 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  
319 700ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 711 การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  
391 891สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1 
319 892สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 
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นางเพ็ญประภา    เพชระบูรณิน 
 
1.ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
2. ประวัติการศึกษา  
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524 
ปริญญาตรี น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552 
ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529 
ปริญญาเอก
  

วท.ด. (ปฐพีศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2549 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  (ยอนหลัง 10 ป)   
คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. 2553 . ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 140 หนา. 
 

3.2  ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล และสุภาพร เทียมวงศ. 2555. การสรางจิตสํานึก

ดานการอนุรักษของชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การพัฒนาชนบทท่ียั่งยืน ประจําป 2555 ครั้งท่ี 2“ชุมชนทองถ่ิน ฐานรากการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน”จัดโดย เครือขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันท่ี 16-19 กุมภาพันธ 
2555 หนา 976 – 980 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  และยศรพี ทองเจริญ. 2556 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทน้ําตก ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ระหวาง อ.หลมสัก จ.
เพชรบูรณ ถึง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูสากล” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ระหวางวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2556 หนา 885-899 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล และสุภาพร เทียมวงศ. 2556.  การสรางจิตสํานึก
ดานการอนุรักษของชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง จังหวัดขอนแกน. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การ
พัฒนาชนบทท่ียั่งยืน ประจําป 2556 ครั้งท่ี 3“ชมุชนทองถ่ิน ฐานรากการพัฒนาประชาคม
อาเซียน” จัดโดย เครือขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันท่ี 9-12 พฤษภาคม 2556  

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และอภิญญา ธิปเทศ. 2556. แนวทางการพัฒนาดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระหวางวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2556 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และคณะ. 2557. แนวทางการมีสวนรวมของเยาวชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทท่ียั่งยืน ประจําป 2557 ครั้งท่ี 4“
ชุมชนทองถ่ิน ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน”จัดโดย เครือขายบริหารการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง
วันท่ี 11-13 มิถุนายน 2557 

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  และศศิธร  ปองเรือ. 2557. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของแหลง
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ. 
วารสารวิชาการทองเท่ียวไทยนานาชาติ 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. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  30  ป 
5.  ภาระงานสอน 
    5.1 ระดับปริญญาตรี 

319 101 นิเวศวิทยา  
319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  
319 201 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 323 นิเวศวิทยาของสัตว 
319 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว  
319 351 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม  
319 352 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
319 492 โครงการวิจัย  

    5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  
319 700 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 715 ชีววิทยาประชากร 
319 711  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  
391 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1 
319 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 
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นางลําใย   ณีรัตนพันธุ 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย  
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน  2542 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 
ปริญญาเอก วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป)   
    ลําใย ณีรัตนพันธุ. 2556. นิเวศวิทยามนุษย. ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 245 หนา. 
    ลําใย ณีรัตนพันธุ. 2558. ชีววิทยาน้ําเสีย. เอกสารคําสอน ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 250 หนา. 
 3.2  ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

ม่ิงขวัญ รังสรรคสมบัติ ลําใย ณีรัตนพันธุ และประสาท โพธิ์นิ่มแดง. 2555. การบําบัดสารหนูท่ีปนเปอน
ในดินบริเวณเหมืองแรทองคําโดย Brevibracillus reuszeri และ Rhodococcus sp. การ
ประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 26 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร รปูแบบการนําเสนอแบบ Oral วันท่ี 4-5 ตุลาคม 2555 จังหวัดนครปฐม.  

ศิริรัตน เดชมนต ประสาท โพธิ์นิ่มแดง และลําใย ณีรัตนพันธุ. 2555. การบําบัดตะก่ัวในน้ําท้ิงจากการ
ฟอกยอมสีสังเคราะหเคมีโดย Aspergirus terreues. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชฎัฏอุดรธานี รูปแบบการ
นําเสนอแบบ Oral วันท่ี 8-9 กันยายน 2555 จังหวัดอุดรธานี. 

วิทวัส โพธิลุขา ลําใย ณีรัตนพันธุ และสุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. 2556. การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน
อนุบาลขอนแกน. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งท่ี 3 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รูปแบบการนําเสนอแบบ Poster วันท่ี 3-4 กันยายน 2556 
กรุงเทพมหานคร. 

พิมลพร พรมสิทธิ์ ลําใย ณีรัตนพันธุ และอลงกลด แทนออมทอง. 2557. การประเมินความผิดปกติของ
โครโมโซมปลาชอน (Channa striata) ในแหลงน้ําท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําชะมูลฝอยบริเวณ
พ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย. รวมบทคัดยอการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
ท่ี 10 รูปแบบการนําเสนอแบบ Poster, วันท่ี 11-12 กันยายน 2557 มหาสารคาม.  

นุชนาท วรารักษประภัทร ลําใย ณีรัตนพันธุ และเตือนใจ ดุลยจินดาชบาพร. 2557. การประเมินคารบอน
ฟุตพรินทของโรงงานสุรา. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฉบับพิเศษ) การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 10: 570-581. 

ศิริลักษณ บุญมีและลําใย ณีรัตนพันธุ*. 2557. คุณภาพน้ําและการปนเปอนสารหนูในตะกอนดินและ
พรรณไมน้ําบริเวณเหมืองแรทองคํา. รวมบทคัดยอการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัย



- 59 - 

 

 

มหาสารคาม ครั้งท่ี 10 รูปแบบการนําเสนอแบบ Poster, วันท่ี 11-12  กันยายน 2557 
จังหวัดมหาสารคาม. 

อรัญญา กาญจนกันติ และลําใย ณีรัตนพันธุ. 2558. การปนเปอนสารหนูในตะกอนดินและปลาไหล
บริเวณเหมืองแรทองคํา. รูปแบบการนําเสนอแบบ Poster การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 35, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชฏัชราชนครินทร. 25-26 
มิถุนายน 2558 ฉะเชิงเทรา. 

พรพิไล ถนอมสงัด และลําใย ณีรัตนพันธุ. 2559. การประเมินความปกติของโครโมโซมมนุษยท่ีไดรับสาร
ไกรโฟเสทในสภาวะการทดลอง. รูปแบบการนําเสนอแบบ Oral รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือขายวิจัยประชาชื่นครั้งท่ี 3 ป 2559 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 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. 

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 Lpomoea aquatica Forssk. Poster presentation on Malaysia 
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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.  

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 
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BullfrogHoplobatrachus 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.  

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  
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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. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  17 ป 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตรี 

000 172 ชีวิตและสิ่งแวดลอม 
319 231  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319  241 การใชสารเคมีและเครื่องมือ 
319  242  ปฏิบัติการการใชสารเคมีและเครื่องมือ 
319 341 มลพิษสิ่งแวดลอม 
319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอม 
319 343  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
319 441  การจัดการสิ่งแวดลอม 
319 442  ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอม  
319 424 นิเวศพิษวิทยา 
319 491 สัมมนาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

     5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
319 700 ระเบียบวิธีวิจัย 
319 702   การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
319 712  นิเวศวิทยามนุษย   
319 741 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 
319 742  ชีววิทยาของน้ําเสีย 
319 745 พันธุศาสตรและพิษวิทยาสิ่งแวดลอม 
319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1 
319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 
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นายศรัณย เกียรติมาลีสถิตย 
 

1.ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
2.ประวัติการศึกษา 
    ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)  ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. จบ 

ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน  2542 
ปริญญาโท  วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2546 
ปริญญาเอก  วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2552 

 
3.ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป)   

 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. 

 ศรัณย เกียรติมาลีสถิตย. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาปกษีวิทยาสํารับนัก
 ส่ิงแวดลอม. ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
 ศรัณย เกียรติมาลีสถิตย. 2555. สารเคมีท่ีรบกวนระบบตอมไรทอและผลตอสัตวเลื้อยคลาน. 

 วารสารวิทยาศาสตร มข.  40(2): 346-355. 
 ณัฐวดี ศักดาศิริสวัสดิ์, สุมนา ราษฏรภักดี และ ศรัณย เกียรติมาลีสถิตย. 2558. การพัฒนาวิธี

 วิเคราะหปริมาณอะม็อกซีซิลลินในน้ําเสียสังเคราะห การประชุมวิชาการส่ิงแวดลอม
 แหงชาติครั้งท่ี 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, 
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  Khon Kaen Province. Proceeding in the 34th National Graduate  
  Research Conference : 737-744. (In Thai)  

 
 
4.ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  13 ป 
5.ภาระงานสอน  

5.1 ระดับปริญญาตรี 
319 101  นิเวศวิทยา 
319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
319 201  การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 401    ปกษีวิทยา 
319 402   ปฏิบัติการปกษีวิทยา 
319 403   นิเวศวิทยาสัตวปาและการอนุรักษ 
319 404   ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตวปาและการอนุรักษ 
319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                    
319 452 พิษนิเวศวิทยา                   
319 492 โครงการวิจัย 

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
319 741 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 
319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1 
319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 
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นางสาวอัจฉราภรณ ภักดี 
 
1. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  
2. ประวัติการศึกษา 
 ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)         ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
 ปริญญาตรี วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม)   มหาวิทยาลัยขอนแกน     2540 
 ปริญญาโท M.S. (Forestry)         Northern Arizona      2543 
            University, U.S.A.    
 ปริญญาเอก Ph.D. (Forest Science)       Northern Arizona University, 2546 
            U.S.A.      
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป)   
 - 

3.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (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. 2 0 1 2 .  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.  2 0 1 2 .   The relationship between soil ecological 
characteristics and rice yield in saline soil paddies, Nafai Village, Wapeepatoom 
district, Mahasarakam province.  In Proceedings of the 3 rd 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 
northeasternThailand: The relationship between soil salinity and vegetative 
cover. International Journal of Environmental and Rural Development 4(1): 
25-30. 

Saisema, J. and Pagdee, A.  2 013 .  Ecological and socioeconomic factors affecting 
rice production in saline rice paddies, Borabue, Mahasarakam, Thailand. In 
Proceedings of the 4th ICERD-International Conference on Environmental 
and Rural Development 2013.  Siem Reap, Cambodia, January 19-20, 2013. 

Phaitong, C. and Pagdee, A. 2 0 1 3 .  The relationship between saline soil and 
vegetated coverage and factors affecting rice production in saline paddies. In 
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Proceedings of the 4 th ICERD-International Conference on 
Environmental and Rural Development 2 0 1 3 .  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 7th 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. 2 0 1 6 .  Organic farming: Can this ecologically sound 
practice become as popular as the mainstream agriculture? In Book of 
Abstracts of the 7 th 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.  

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  16 ป 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
300 107  ชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 
300 108  ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดลอม 2  
319 101 นิเวศวิทยา  
319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  
319 201 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 203 นิเวศวิทยาปาไมและการอนุรักษ  
319 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนและเทคนิคการรับรูระยะไกล 
319 312  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนและเทคนิคการรับรูระยะไกล 
319 351  หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 422  นิเวศวิทยาปาไมข้ันแนะนํา 
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319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 492 โครงการวิจัย 

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
302 701 วิทยาศาสตรชีวภาพแบบบูรณาการ 
319700  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319701  หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
319710  นิเวศวิทยาของปาไม 
319812  นิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
319821 การฟนฟูระบบนิเวศ 
391 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1 
319 892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 
319899 วิทยานิพนธ 
319999  ดุษฎีนิพนธ 
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นายทศพล ไชยอนันตพร 
 

1.ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย  
2.ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)  ช่ือสถาบัน, ประเทศ      ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2547 
ปริญญาโท Diplom (Biology)  University of Wuerzburg,  2553 
      Germany  
ปริญญาเอก Dr. rer. nat. (Biology)   University of Wuerzburg,  2556 
      Germany  

3.ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป) 

 -   
3.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (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 Maha 
Sarakham 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 lemon e 
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.ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา     4 ป 
5.ภาระงานสอน  
   5.1 ระดับปริญญาตร ี

319 101  นิเวศวิทยา 
319 102    ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
319 201  การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 202    ปฏิบัติการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
319 325    การควบคุมโดยชีววิธี 
319 326   ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธ ี
319 351   หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                    
319 425 นิเวศวิทยาวิวัฒนาการ                   
319 492 โครงการวิจัย 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
319 742  ชีววิทยาของน้ําเสีย 
319 810   นิเวศวิทยาวิเคราะห 
319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม  
319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1 
319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 
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นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
2. ประวัติการศึกษา              
 ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)  ช่ือสถาบัน, ประเทศ          ป พ.ศ. ท่ีจบ 
 ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน  2546     
 ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล  2549 
 ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Science) Rutgers, The State University  2557 
       of New Jersey, New Jersey,  
       USA  
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป)   
 - 

3.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
พรพิไล  ถนอมสงัด, สุรพล ผดุงทน และ พรไสว ไพรพิภัช. 2558. การพัฒนาวัสดุดูดซับท่ีใช 

ซํ้าไดในการกําจัดตะก่ัวท่ีปนเปอนระดับต่ําในน้ําดื่ม. การประชุมวิชาการส่ิงแวดลอม
แหงชาติครั้งท่ี 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 

 เครื่องกําจัดโลหะหนักในน้ําเสียท่ีผานการวิเคราะหหาคาซีโอดี (COD) (อนุสิทธิบัตรเลขท่ีคําขอ  
  1503000864) ตีพิมพเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2558  

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  2  ป 
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5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตรี 
     319 231 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
     319 232  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
     319 241  การใชสารเคมีและเครื่องมือ  
     319 242  ปฏิบัติการการใชสารเคมีและเครื่องมือ  
     319 341 มลพิษสิ่งแวดลอม  
     319 342  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอม  
     319 344  กระบวนการทางชีวภาพในการบําบัดน้ําเสีย  
     319 333  ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  
      319 441 การจัดการสิ่งแวดลอม  
     319 442  ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอม  
     319 452  พิษนิเวศวิทยา 
     319 492 โครงการวิจัย 
 
 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
     319 700  วิทยาระเบียบวิธีการวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
     319 702  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  
     319 741  พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 
     319 840  ของเสียอันตรายและการจัดการ  
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นางสาววังวร สังฆเมธาวี 
 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย  
2. ประวัติการศึกษา 
 ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)  ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
 ปริญญาตรี วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน    2540 
 ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม    2546 
 

 ปริญญาเอก Ph.D. (Conservation Ecology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      2552 
       พระจอมเกลาธนบุรี  
3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป)   
     -  
3.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (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.  

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

 
4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  6  ป 
5. ภาระงานสอน 
         5.1 ระดับปริญญาตร ี
   319 101  นิเวศวิทยา 
   319 102    ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
   319  201  การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
   319  202    ปฏิบัติการการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจําแนก 
   319  321    นิเวศวิทยาของพืช 
   319  322 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช 
   319  312   ปฎิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
   319  407 นิเวศวิทยาสัตวปกและการอนุรักษ 
   319  408 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตวปกและการอนุรักษ 
   319  392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                    
   319  425 นิเวศวิทยาวิวัฒนาการ                   



- 73 - 

 

 

   319  492 โครงการวิจัย 
         5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

302 701  วิทยาศาสตรชีวภาพแบบบูรณาการ 
319 700 วิทยาระเบียบวิธีวิการจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  319 810  นิเวศวิทยาวิเคราะห 
  319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม  
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 ภาคผนวก 3  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
                     สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก 4  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

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

เพ่ือใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบ

กับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว ดังนี้  
 

หมวดท่ี  1 
บทท่ัวไป 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแตป

การศึกษา 2559 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี”   หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”    หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีมีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”   หมายความวา คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนา 
สวนงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”   หมายความวา     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความวา   คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากคณบดี 

                                                 เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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 “ประธานหลักสูตร”   หมายความวา   ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความวา   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความวา     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

                                                           มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”        หมายความวา    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

          มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือ

ระเบียบปฏิบัติซ่ึงไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัตติาม

ระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมี

อํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ท้ังนี้การวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

หมวดท่ี  2 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 สวนคณะและสาขาวิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน 

หลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาเก่ียวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 7 ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค

การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15  สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัด

ไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ

การศึกษาภาคปกต ิ

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังนี้ 

ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
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 ขอ 8  การคิดหนวยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ  1 หนวยกิต 

รายวิชาการศึกษาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ  1 หนวยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 
1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 
8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หนวยกิต ระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค 

ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน ๓ ประเภทคือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย 

กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย 

กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของ

คณะ 
ขอ 10 หลักสูตรหนึ่ง  ๆอาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได  

ท้ังนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี 3 
หลักสูตร 

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเชี่ยวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเชี่ยวชาญ 
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หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 
การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
13.1  หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใชภาษาไทย 

เปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 
13.2  หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีองคความรู และ 

เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะรวมแบบหลาย
ปริญญา เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้ 
14.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 
14.2  ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

                     14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8  ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญา
มหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือท่ีจัดการศึกษาแบบอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 15 การประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  
16.1  อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
สําหรับอาจารยประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาใหมตั้งแตระเบียบนี้เริ่มบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
16.2  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  
16.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  

16.4  อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
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16.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํา
หนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.6  อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดาน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.7  อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงตั้งให
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง 
การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษา 

16.8  อาจารยท่ีปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีคณะแตงตั้ง เพ่ือใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนํา
และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9  อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงตั้งให 
ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูท่ีไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน
หนาท่ีนั้นๆ 

16.10 อาจารยผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดในหนาท่ีนั้นๆ แตเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารยพิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ 18 ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ใหดําเนินการ ดังนี้ 
19.1  หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงคณบดีท่ี

หลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  
19.2  องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร  ท้ังนี้ อาจมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
19.3  หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
19.3.2  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 
19.3.3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
19.3.4 ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ 

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 
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ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพและการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

หมวดท่ี  5 

การรับเขาศึกษา 
ขอ 21 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ

เทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือ 

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพ้ืน
ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 22 การรับสมัคร 
 ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 23   การรับเขาศึกษา 
การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 

หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
23.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผู 

กําหนดเง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

23.2  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษา 
เปนกรณีพิเศษได ท้ังนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ 

23.3  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพ้ืนความรูไมต่ํากวา 
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 21  เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ท้ังนี้
ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ 

23.4  ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต 
แลวแตกรณี การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาข้ันใดข้ันหนึ่ง
ตามท่ีหลักสูตรท่ีเขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

23.5  การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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23.6  การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใหเปนไปตาม 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
  กรณีไมเปนไปตาม ขอ 23.1 – 23.6 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 24 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา  

หรือรับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแตละสาขาวิชา ซ่ึงเม่ือผานการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของ
แตละสาขาวิชา จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปน 
นักศึกษาโดยไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวม
เรียนใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวดท่ี  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 26 การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 
26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา    

9  หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา  3 

หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขาศึกษาในภาคเรียนท่ีหนึ่งและ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ียังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจไดรับ
การยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ท้ังนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราท่ีกําหนด 

26.3  ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  
26.4  การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะกระทําไดใน 

กรณีท่ีจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาท่ีกําหนดไวขางตน และจําเปนตองสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ท้ังนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

26.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้าเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และไดผลการ 
เรียนตั้งแตระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมิได 

ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 
จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้าเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนตํ่ากวาระดับ
คะแนน A ได 

26.6  นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ี 
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ลาพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
26.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาท่ี

เทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ 

ขอ 27 เกณฑการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 28 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวท้ังจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชา  

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเม่ือศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา  
8 หนวยกิต มีรายวิชาท่ีสามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาท่ีจะขอโอนตองได
ระดับคะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
แบบ 1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากท่ีไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูง
กวา หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตร
ระดับท่ีต่ํากวาได ท้ังนี้ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวนแต

รายวิชาท่ีไดถอนโดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอรมของ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี
ท่ีเก่ียวของ แลวแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

3.1.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination) เปนการสอบขอเขียน
หรือการสอบปากเปลา หรือการสอบท้ังสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การ
สอบประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซ่ึง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 

31.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยการตรวจอานและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงาน
ของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและ
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ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของ
กรรมการ  

31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เปนการสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก 
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธิ์เสนอ
ขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซ่ึงกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญา   
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติดังนี้ 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือท้ัง 
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในกรณีท่ีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัด 
คุณสมบัติประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซ่ึงเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย  
ไมเกิน  2 คน  ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อใหคณบดีท่ีหลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(1) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาแรก เปนตนไป 
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยนระดับ

การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ี
ประเมินผลเปน A B+ B C+ C D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดทาย
กอนการสอบวัดคุณสมบัติไมต่ํา 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือ
ทําวิทยานิพนธอันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิตไดท้ังนี้โดยไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะท่ีหลักสูตรสังกัด 

31.5.4  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ใหเปนสัญลักษณ  S หมายถึง สอบผาน 
 หรือ U หมายถึง สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย  ผาน  หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 

31.5.5 นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติผานแลว จะเรียกวา นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธิ์
เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 

31.5.6 นักศึกษา ตามขอ 31.5.3 (1) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไมผานสามารถขอ
สอบไดอีก 1 ครั้ง และตองสอบวดัคุณสมบัติใหไดภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ 
นั ก ศึ กษา ท่ี สอบวัด คุณ สมบั ติ ค รั้ ง ท่ี สอ งแล ว ไม ผ าน  จะพ นสภ าพการ เป นนั ก ศึ กษาตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยน
ระดับการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแลวไมผาน จะยังคงมี
สภาพเปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป 

31.6  การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 32 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทาง
ภาษาตางประเทศ ตามขอ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
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ขอ 33 การลงโทษนักศึกษาท่ีทําการทุจริตทางวิชาการใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการ
พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอบังคับและประกาศท่ี
ปรับปรุงใหม 

ขอ 34 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา 

ขอ 35 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซ่ึงมีความหมาย และคาคะแนนดังนี้ 
ระดบัคะแนน       ความหมาย                           คาคะแนนตอหนวยกิต 

A  ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (Excellent)            4.0 
B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)             3.5 
B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)             3.0 
C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  2.5 
C  ผลการประเมินข้ันพอใช (Fair)    2.0 
D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    1.5 
D  ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)      1.0 
F  ผลการประเมินข้ันตก (Failed)       0   

 
สัญลักษณ       ความหมาย                                 

I                 การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีคาคะแนน 
ในกรณีนักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยเหตุสุดวิสัย 
โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองระบุสาเหตุของการใหสัญลักษณ I และ
แจงใหนักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีประกาศผลการประเมินและการ
แกสัญลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยน
สัญลักษณ เปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจอนุมัติให
ขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา 

S  ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน
    โดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน
    โดยไมนับหนวยกิต  

W   ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหถอนหรือใช
ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่ง
พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ให
เปนดังนี้ 

 S (Satisfactory)  หมายความวา  สอบผาน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความวา   สอบไมผาน 
 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน ๒ ครั้ง ในแตละหลักสูตร 
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 สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีสอบ 
ขอ 37 นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวา 

มาตรฐาน ใหลงทะเบียนเรียนซํ้า 
ขอ 38 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต  
ตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 

38.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณ 
จากทุกรายวิชาท่ีมีคาคะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและ
คาคะแนนท่ีไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 
ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงท่ี 4 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง 
 

หมวดท่ี  8 
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

ขอ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเม่ือนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ี แต
ละหลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังนี้   
หลักเกณฑอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 40 การเสนออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 
40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

ขอ 41 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ี
ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 42 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
42.1  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทใน 

ทุกภาคการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ีเก่ียวของ 
42.2  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาท่ีในการประเมินผลความกาวหนา 

ในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจําคณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3  ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนท่ีพอใจ ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระท่ีไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น แตท้ังนี้
ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตท่ีไดในภาค
การศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ 
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ท่ีตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

42.4  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล 
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ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซ่ึงอาจใหนักศึกษาผูนั้น
ไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพ่ือ
หาขอยุติ 

ขอ 43 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวน     
หนวยกิตจากหัวขอเดิม ท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังนี้
ใหนับจํานวนหนวยกิต ดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตท่ีผานไดสัญลักษณ S ซ่ึงสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอม
ท้ังใหคณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ขอ 44  การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน 

หลังจากท่ีนักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  
 ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซ่ึงนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ 
S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยท่ีปรึกษาตองเสนอให
คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมท้ังใหเสนอวันท่ีจะทําการสอบไปพรอมกันดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ใน
การประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

44.2  การสอบวิทยานิพนธ  
44.2.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอ 
และตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการ
สอบเปนไปโดยเรียบรอย 

44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกําหนด ตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลา
พอสมควรแกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได  

44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบท่ีอยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ 
(คณะ) อาจารยท่ีปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 1  และใหถือผลการ
ประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

44.3  การสอบการศึกษาอิสระ  
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44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและ
ตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให
ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนดตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมี
เวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได  
  44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยท่ีปรึกษาและ
อาจารยท่ีปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2 ครั้ง 

ขอ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
แบงเปน 4 ระดับคือ 

Excellent    หมายความวา ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม  
Good  หมายความวา ผลการประเมินข้ันดี  
Pass  หมายความวา ผลการประเมินข้ันผาน 
Fail  หมายความวา ผลการประเมินข้ันตก  

ขอ 46 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบ
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันท่ีกําหนด ถือวาการสอบครั้งนั้นเปน
โมฆะ  

46.1  ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตองแกไข พรอม 
ท้ังมีการอธิบายชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบ
ภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครั้งนั้น    
ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลข้ันสุดทายตอคณบดี 

46.2  กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดย 
บันทึกเปนลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน  3  วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบให   สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ขอ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 
ขอ 48 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตามขอ 46.2  มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ได

ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีท่ีไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 46.1 ใหยื่นขอสอบครั้งท่ี  2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

กําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  
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การขอสอบท้ัง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะกําหนด หากไมดําเนินการ
ตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การใหโอกาสสอบครั้งท่ี 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ
ท่ีกําหนดไวท่ีอ่ืนแตอยางใด 

ขอ 49 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 
49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามท่ี 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ 

และระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถ
นําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือ 
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ 
 

หมวดท่ี  9 
การสําเร็จการศึกษา 

ขอ 50 การสําเร็จการศึกษา 
ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันท่ีไดรับอนุมัตินั้นเปนวันสําเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

50.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 

50.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
50.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  

50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00  พรอมท้ังเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
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ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน 

50.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
50.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาท่ีไมต่ํากวาขอ 50.2 หรือ 
ขอ 50.3 แลวแตกรณีได 
ขอ 51 การขออนุมัติปริญญา 

51.1  นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานง 
ขอสําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น 

51.2  นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

51.2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 50 
51.2.2  ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง  ๆหรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3  เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
51.2.4  สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีจัดทําตาม

รูปแบบและจํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
51.2.5  การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 52 ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง 

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซ่ึงไดอนุมัติแกผูสําเร็จ 
การศึกษาผูหนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้ 

53.1  ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา 
หรือผูสําเร็จการศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 21  หรือ ขอ 50  แหงระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

53.2  วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเปนองคประกอบสําคัญ 
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ตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอ่ืน หรือดัดแปลงขอมูลท่ีไมเปน
ขอเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให
มีผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

53.3  ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนท่ีเสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอ
ศักดิ์ศรีแหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

หมวดท่ี 10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
54.1  นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ โดยผานการพิจารณาของ 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพ่ือเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติ 

54.2  การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวชิาในแตละภาคการศึกษา ตาม

เวลาท่ีปฏิทินการศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นเรียบรอย
แลว แต ภายหลัง มีความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ตองยื่นคํารองและไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา กอนการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 2 สัปดาห ยกเวน
กรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดุลยพินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสัญลักษณ  W และนักศึกษาไม
ตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหยื่นคํารองผาน
กระบวนการ หลังจากท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด นักศึกษาตอง
ชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

54.3  การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ 
เวลาการลาพักการศึกษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

54.4  นักศึกษาใหมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพัก 
การศึกษา ยกเวน มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย 

54.5  นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ 
โดยผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 55 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเม่ืออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

55.1  ตาย 
55.2  ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 
55.3  สําเร็จการศึกษา 
55.4  มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา 
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55.5  เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนใน
หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50 

55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนและ
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย ได
สัญลักษณ S เปน 0  ติดตอกัน 2  ภาคการศึกษา ท้ังนี้ หากได S เปน 0  กอนและหลังการลาพักการศึกษา ถือวา     
เปนการได สัญลักษณ S เปน  0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด คุณสมบัติ
ครั้งท่ีสองไมผาน 

55.9  หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งท่ี 1 ไมผาน หากไมดําเนินการและ/หรือ 
สอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระครั้งท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว 
55.11 นักศึกษาสามัญท่ีคงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 
55.12 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันได กระทํา

โดยประมาท 
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 56 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา  
นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 55.2 55.4  อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ท้ังนี้ 

ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 57 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันท่ี              

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ใหใชเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน               
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ท้ังนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 
ป นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แลวแตกรณี 
 
 

หมวดท่ี  11 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 58 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีอยู
กอนระเบียบนี้มีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้  
ท้ังนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้ 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 
(ลงชื่อ)  ณรงคชัย อัครเศรณี 

(นายณรงคชัย อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 5     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขอ                  
  อุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 6    ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) 
    เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาจาก 
   การศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียน 
                                       ขามมหาวิทยาลัย พ .ศ . 2541 
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 ภาคผนวก 8  ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการ 
   ประเมินประจําป 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
 

ปการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1. อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  
 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา  

 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการ  ของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน       30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา  

 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา  

 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด ใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน   แตละป
การศึกษา  

 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปท่ี
แลว  

 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรยีน
การสอน  

 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย ปละ
หน่ึงครั้ง  

 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ  หลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 

- -    

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

 

- - -   

 รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป  
 

9 11 12 12 12 
 ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี)  

 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ)  

 

9 11 12 12 12 
เกณฑการประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ   (ตัวบงช้ีท่ี 1-5) 
มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีท่ีมผีลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80 % ของตัวบงช้ีรวม โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป  
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 ภาคผนวก 9   การประเมินผลหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
   (พ.ศ. 2555) ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร  
    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
หลักสตูรระดับปริญญาเอก 

ขอ เกณฑ 
ขอท่ี

ประเมิน 
() 

ผาน 
 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผานเกณฑการ

ประเมิน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร    
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร    
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร    
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน    
5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
   

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)    
7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ      
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา    
9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
   

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

   

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด    
 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือ
การประกันคณุภาพหลักสูตรและการเรยีนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน 

   

จํานวนขอท่ีประเมิน 12 12 ผลการประเมิน 
 หลักสูตรไดมาตรฐาน   
 

จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 
2. จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบท่ี 1 
(1) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสตูรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสตูรมี
มาตรฐานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
-ไมม-ี 
(2) แนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน (ถามี) 
-ไมม-ี 
3. ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบท่ี 2-6)  

องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต จุดเดน 

      - 
โอกาสในการพัฒนา 
     - 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา จุดเดน 
      - 
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องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. สนับสนุนใหนักศึกษาไดไปทํางานวิจัย หรือเสนอผลงานวิจยัในตางประเทศ
ใหมากข้ึน โดยขอทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาศาสตร 

2. สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมสานสมัพันธระหวางนักศึกษา 
3. สนับสนุนใหมีกระบวนการติดตามนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือเรงลัดให

นักศึกษาจบตรงเวลา 
4. ปรับปรุงกิจกรรมการรับเขานักศึกษา เชน ประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือให

สามารถรับนักศึกษาใหไดตรงตามเปาหมาย (17 คน)  
องคประกอบท่ี 4 อาจารย จุดเดน 

1. อาจารยประจําหลักสตูรมาคุณวุฒิปริญญาเอกท้ังหมด 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ความมีการประเมินความพึงพอใจของ อาจารยประจําหลักสูตร  
2. การสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรใหเขาถึงตําแหนงทางวิชาการเร็ว

ข้ึน 
3. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาจารย รวมท้ังงบประมาณในการ

ทําวิจัย ใหมากข้ึน 
4. การวางแผนอัตรากําลังสายผูสอน เพ่ือรองรับการเปดหลักสูตรใหมๆ  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน 
     - 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ความมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
2. ควรมีการเก็บขอมูลกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสตูรเพ่ือ

วิเคราะห และนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

จุดเดน 
     - 
โอกาสในการพัฒนา 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน สถานท่ีหองพักนักศึกษาบัณฑิตศกึษา และ
อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการทํางานวิจัยใหมากข้ึน 

 
สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวชี้วัด IPO ระดับคะแนน หมายเหตุ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน     
1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
 ผาน ผาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต     
2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
O NA NA  

3 2.2 ปริญญาตรี รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O - - 
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ตัวชี้วัด IPO ระดับคะแนน หมายเหตุ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

2.2 ปริญญาโท ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O - -  

2.2 ปริญญาเอก ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการตพิีมพหรือเผยแพร 

O NA NA ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา     
4 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 1.00 ไมพบหลักฐานการประเมิน

กระบวนการ 
5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 1.00 1.00 ไมพบหลักฐานการประเมิน

กระบวนการ 
6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 3.00 1.00 มีรายงานในบางเรื่อง ขาด

เรื่องการสํารวจความพึง
พอใจ 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย     
7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 4.00 2.00 ไมพบหลักฐานการพัฒนา

ปรับปรุง 
8 4.2 คุณภาพอาจารย I 3.84 3.65  
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 
 5.00 5.00  

 - รอยละอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ  3.75 3.00  
 - ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสตูร  5.00 5.00  
 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCIและScopusตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 1.60 1.60  

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 1.00 1.00 รายงานไมครบทุกเรื่อง ขาด
เรื่องการประเมินความพึง

พอใจ 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน     
10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 1.00 ไมพบหลักฐานการประเมิน

กระบวนการท่ีเก่ียวของ 
11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอน 
P 4.00 1.00 ไมพบหลักฐานการประเมิน

กระบวนการท่ีเก่ียวของ 
12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 4.00 2.00 ไมพบหลักฐานพัฒนาการ

ปรับปรุงจากผลการประเมิน 
13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
O 3.50 0.00 รอยละ 72.3 < 80 % 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     
14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 4.00 2.00 ไมพบหลักฐานพัฒนาการ

ปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รวมคะแนน  3.12 1.57  
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ภาคผนวก 10  ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดขอแตกตางระหวางหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเดิม (พ.ศ. 2555) และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติท่ีปรับปรุง (พ.ศ. 2560) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ
1) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร  
แบบ 1.1            ไมนอยกวา 
แบบ 1.2            ไมนอยกวา   
แบบ 2.1            ไมนอยกวา   
แบบ 2.2            ไมนอยกวา   

 
48  หนวยกิต 
72  หนวยกิต 
48  หนวยกิต 
72  หนวยกิต 

1) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 
แบบ 1.1                ไมนอยกวา 
แบบ 1.2                ไมนอยกวา   
แบบ 2.1                ไมนอยกวา   
แบบ 2.2                ไมนอยกวา   

 
48 หนวยกิต 
72 หนวยกิต 
48 หนวยกิต 
72 หนวยกิต 
 

 
-ไมมีการเปลีย่นแปลงจํานวน
หนวยกิตของทุกแบบในภาพรวม 

2) โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1.1 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   
หมวดวิชาบังคับ   
วิทยานิพนธ   
รวม    

 
 
ไมนับหนวยกิต 
ไมนับหนวยกิต  
48  หนวยกิต 
48  หนวยกิต 

2) โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1.1 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   
หมวดวิชาบังคับ   
วิทยานิพนธ   
รวม     

 
 
ไมนับหนวยกิต 
ไมนับหนวยกิต 
48  หนวยกิต 
48 หนวยกิต 

 
 
-ไมมีการเปลีย่นแปลง 

หลักสูตร แบบ 1.2 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  
รวม 

 
ไมนับหนวยกิต 
ไมนับหนวยกิต 
72  หนวยกิต 
72  หนวยกิต 

หลักสูตร แบบ 1.2 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  
รวม 

 
ไมนับหนวยกิต 
ไมนับหนวยกิต 
72  หนวยกิต 
72  หนวยกิต 
 

 
-ไมมีการเปลีย่นแปลง 

หลักสูตร แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาเลือก   
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  
รวม 
 
  

 
ไมนับหนวยกิต  
12  หนวยกิต 
36  หนวยกิต 
48  หนวยกิต 

หลักสูตร แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาเลือก   
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  
รวม  

 
ไมนับหนวยกิต  
 12  หนวยกิต 
  36  หนวยกิต 
 48  หนวยกิต 
 

 
-ไมมีการเปลีย่นแปลง 
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หลักสูตร แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ  
หมวดวิชาเลือก   
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  
รวม  

           
15   หนวยกิต 
  9   หนวยกิต 
48   หนวยกิต   
72   หนวยกิต 

หลักสูตร แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาเลือก   
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  
รวม  

 
13  หนวยกิต  
 11  หนวยกิต 
 48  หนวยกิต 
 72  หนวยกิต 
 

 
-มีการเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับโดย
เพ่ิมจาก 13 หนวย เปน 15 หนวย 

3) รายวิชา     

3.1) หมวดวิชาบังคับแบบ  1.1 
**SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                              

ไมนับหนวยกิต (AU) 
1 (1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

หมวดวิชาบังคับแบบ  1.1    
319 991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

 
1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

- เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

3.2) หมวดวิชาบังคับแบบ 1.2  
**SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ไมนับหนวยกิต (AU) 
1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

หมวดวิชาบังคับแบบ 1.2  
319 991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม1  

 
1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

- เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

3.3) หมวดวิชาบังคับแบบ 2.1          
**SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                               

  ไมนับหนวยกิต (AU) 
  1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

หมวดวิชาบังคับแบบ 2.1          
319 991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

 
1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

- เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
 

3.4) หมวดวิชาบังคับแบบ 2.2      
**SC918991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

15     หนวยกิต 
1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

หมวดวิชาบังคับแบบ 2.2      
  319 991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม           

 
1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

- เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
 

**SC637724 แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6) 316 724  แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6  -เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917700 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตร 
สิ่งแวดลอม 

2(2-0-4) 319700 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชาและปรับปรุง
เน้ือหารายวิชา 

*SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม   

1(0-3-6)  -   - รายวิชาเปดใหม 

**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

3(3-0-6) 319 701 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ       

2(2-0-4) - เปลี่ยนรหสัรายวิชาและปรับปรุง
เน้ือหารายวิชา 

**SC917703 การจดัการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 319 702 การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ   3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชาและปรับปรุง
เน้ือหารายวิชา 



- 114 - 

 

 

*SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การ          

1(0-3-6)  -   - รายวิชาเปดใหม 

**SC918993 หัวขอเรื่องปจจุบันทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

2(0-6-6) 
 

319 993 หัวขอเรื่องปจจุบันทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม                                           

2(0-6-6) 
 

 - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

หมวดวิชาเลือก    แบบ 2.1 ไมนอยกวา 12 หนวยกิตแบบ 2.2 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต   

**SC917710 นิเวศวิทยาปาไม                                              3(2-3-6) 319 710 นิเวศวิทยาปาไม                                                3(2-3-6)  - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน                                             3(3-0-6) 319 711 นิเวศวิทยาชุมชน                                               3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย                                                     3(3-0-6) 319 712 นิเวศวิทยามนุษย                                               3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917713 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ                 3(3-0-6) 319 713 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ                   3(3-0-6  - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917714 ความหลากหลายของสัตวปากับการอนุรักษ             3(3-0-6) 319 714 ความหลากหลายของสตัวปากับการอนุรักษ                3(3-0-6)  - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917715 ชีววิทยาประชากร                                           3(3-0-6) 319 715 ชีววิทยาประชากร                                              3(3-0-6)  - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917716 อนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

3(3-0-6) -   - รายวิชาเพ่ิมเติม โดยนํามาจาก
รายวิชาเลือกของหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 
 - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

*SC917717 นิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง                     3(3-0-6)  -    - รายวิชาเปดใหม 

* SC917740 การประเมินสิ่งแวดลอม  3(2-3-6) 319 740 การประเมินสิ่งแวดลอม 3(2-3-6)  - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917741 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 319741 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917742 ชีววิทยาของนํ้าเสีย 3(2-3-6) 319 742 ชีววิทยาของนํ้าเสีย                                                3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-3-6) 319 743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ     3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917744 การจดัการและอนุรกัษทรัพยากรพลังงา 3(2-3-6) 319 744 การจัดการและอนุรักษทรัพยากร 3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

** SC917810 นิเวศวิทยาวิเคราะห 3(3-0-6) 319 810 นิเวศวิทยาวิเคราะห                                           3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤตกิรรม                                    3(2-3-6) 319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม                                      3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน                 3(3-0-6) 319 812 นิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาท่ียั่งยืน                    3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
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**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ                           3(2-3-6) 319 840 ของเสียอันตรายและการจัดการ                             3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC917841 พลังงานสําหรับอนาคต                                     3(2-3-6) 319 841 พลังงานสําหรับอนาคต                                        3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

*SC917842 นาโนเทคโนโลยกัีบสิง่แวดลอม                              3(3-0-6) -  - รายวิชาเปดใหม 

**SC918850 การฟนตัวของดินจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม 

3(2-3-6) 319 850  การฟนตัวของดินจากการเปลีย่นแปลง
สิ่งแวดลอม 

3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC918851 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 3(2-3-6) 319 851  แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 3(2-3-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

**SC918994 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  2(0-6-6) 319 994  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม        2(0-6-6) - เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

4) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 
แบบ 1.1     48  หนวยกิต                                                                                                             
  ** SC918997 ดุษฎีนิพนธ    48  หนวยกิต 

แบบ 1.2     72 หนวยกิต 
 ** SC918996 ดุษฎีนิพนธ     72 หนวยกิต 
แบบ 2.1      36  หนวยกิต                      
  ** SC918999 ดุษฎีนิพนธ     36  หนวยกิต                                          
แบบ 2.2       48  หนวยกิต                   

** SC918998 ดุษฎีนิพนธ      48  หนวยกิต                                                                                                                                                                             

 
 

 

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 
แบบ 1.1 48  หนวยกิต     
      319 997 ดุษฎีนิพนธ  
แบบ 1.2     72 หนวยกิต           
      319 996 ดุษฎีนิพนธ 
แบบ 2.1    36  หนวยกิต  
      319 999 ดุษฎีนิพนธ 
แบบ 2.2  48 หนวยกิต  
      319 998 ดุษฎีนิพนธ     

 
 
48(0-0-0)  
 
72(0-0-0)  
 
36 (0-0-0) 
  
48(0-0-0)        

 
-ไมมีการเปลีย่นแปลง 
 

5) เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร     

หลักสตูรแบบ 1.1 และ 2.1  
เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และ
วารส ารระดั บ ชาติ แ ล ะน าน าช าติ ท่ี มี คุ ณ ภ าพ อีก  1  เรื่ อ ง  ต าม ระ เบี ย บ ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 9 ขอ 
50.3.3 หรือฉบับปรับปรุงใหม 
 

หลักสตูรแบบ 1.1 และ 2.1  
จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน โดยบทความดังกลาว
จะตองเก่ียวของกับหัวขอดุษฎีนิพนธและไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการดุษฎี
นิพนธ หรือมีผลงานตีพิมพเผยแพรตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยปรับปรุงใหม 

 
- เปลี่ยนเกณฑ 
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หลักสตูรแบบ 1.2 และแบบ 2.2  
ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  โดยเกณฑมาตรฐานตอง
ไมต่ํากวาเกณฑขอ 50.2 หรือ 50.3 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 9 ขอ 50.3.4 หรือฉบับท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ปรับปรุงใหม 

หลักสตูรแบบ 2.1 และแบบ 2.2  
จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ 
และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน หรือมีผลงานตีพิมพเผยแพรตามระเบียบท่ี
มหาวิทยาลยัปรับปรุงใหม 

 
- เปลี่ยนเกณฑ 

หมายเหต ุ*  รายวิชาเปดใหม    

 ** รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม 
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