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  __มคอ.2__ . 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
    รหัสหลักสูตร  25480021108072 
    ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Environmental Technology and   
   Management 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อย่อ   วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อเต็ม     Master of Science (Environmental Technology and Management) 

    ชื่อย่อ     M.S. (Environmental Technology and Management) 
 
3. วิชาเอก 
    ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    แผน ข             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ           หลักสูตรระดับปริญญาโท 
5.2 ภาษาท่ีใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา          รับนสิิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน         เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

สถานภาพของหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง   ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2558 
การพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่           เมื่อวันที่            
.   เดือน                   พ.ศ.           . 
 - ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่               เมื่อวันที่            
.       เดือน                   พ.ศ.           . 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 2) ครู อาจารย์ 
 3) นักวิจัย 
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9. ช่ือนามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชลอ จารุสุทธิรักษ์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 

M.S. 
 

Environmental 
Engineering 

Asian Institute of 
Technology 

2538 
 

Ph.D. Environmental 
Engineering 

University of Colorado at 
Boulder, USA. 

2545 

2. รองศาสตราจารย ์ นายตุลวิทย์ สถาปนจารุ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536 

วท.ม. 
 

วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 
 

Ph.D. Natural Resource 
Science  

University of Nebraska, 
USA. 

2545 

3. รองศาสตราจารย ์ นางสาวภัทรา เพ่งธรรมกีรติ   วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 

วท.ม. 
 

วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
 

Ph.D. Soil, Environmental 
and Atmospheric 
Sciences 

University of Missouri-
Columbia, USA. 

2547 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      เฉพาะในสถาบัน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ที่ได้น้อมน าหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นปรัชญา  
น าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) 
ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การเข้าถึงการ
ใช้น้ าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ จากกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยได้ถูกน ามาใช้ในการวางแผนหลักสูตรเพ่ือผลิตนักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้รองรับ
กับบริบทในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและน าไปสู่การพัฒนาที่ยุ่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องโดยตรงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในด้านน าเทคโนโลยีและเครื่องมือการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้จากรายวิขาในหลักสูตรและจากการท าการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม มาในใช้การจัดการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็นดังนี้ การสร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้
ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม จากการเรียนการสอนและรายวิชาที่ทันสมัยที่ได้รับจากหลักสูตร 
การสะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขัน
ได้ จากการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในหัวข้อวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร การร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบ
ต่อสังคม การสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจากกิจกรรมในและ
นอกชั้นเรียนของหลักสูตร 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 
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13.2  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 

13.3  การบริหารจัดการ 
ไม่มี 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งศึกษาและส่งเสริม
ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2  ความส าคัญ 

สืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมในทุกด้าน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยสี่และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมเพ่ือความสะดวกสบาย เพ่ือคุณภาพชีวิต เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
กิจกรรมดังกล่าวจ าเป็นต้องน าทรัพยากรไปใช้ประโยชน์และปล่อยของเสียกลับสู่สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เนื่องด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีขีดจ ากัดจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือที่จะผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อื่นๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและต่อยอด
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (2 ปี) 
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการใช้ความรู้เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดโครงการดูงาน ศึกษาปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจริง และแนว 
ทางในการแก้ไข นอกสถานที่ศึกษา 
 
1.2 การฝึกวิเคราะห์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
กรณีศึกษา/ภาคสนาม 
 

1.1 ประเมินจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนิสิตต่อโครงการ โดยมี
ผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
1.2 รายงานของนิสิต 
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แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 
โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนิสิต 

2.1 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ิมทักษะ เช่น 
- ประชุมหรือน าเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับนานาชาติ 
- การเข้าฟังบรรยายวิชาการโดย
วิทยากรต่างประเทศ 
- การอบรมดู งานและท าวิจั ย ใน
ต่างประเทศ 
2.2 ก าหนดให้นิสิตน าเสนอสัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
3.1 ประชุมชี้ แจงอาจารย์  และ
มอบหมายความรับผิดชอบต่อผล
การเรียนรู้ให้อาจารย์ประจ าวิชา 
3.2 ติดตามผลการเรียนรู้ของนิสิต 
โดยอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและ
น าผลการประเมิน ไปใช้ ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2.1 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
2.2 นิสิตน าเสนอสัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ครั้งตลอด
หลักสูตร 
 
3.1 มีการจัดท ารายละเอียดรายวิชา 
และรายงานรายวิชาทุกรายวิชา 
 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเป็นไปตาม
มาตรฐาน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิต และจัดท ารายงานหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 

 
 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี  
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วัน - เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม  
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 2)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
2.1)  เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
2.2)  เป็นคนวิกลจริต 
2.3)  เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
2.4)  ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระท าความผิดทางวินัย 

ระเบียบอ่ืนๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยตรงอาจต้องการการปรับพ้ืนฐาน    
ความรู้ในสาขาวิชา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
- จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าเทคนิคการเรียนระดับปริญญาโท การค้นคว้าเอกสาร การแบ่งเวลาให้

เหมาะสม 
- มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า 
- จัดแผนการศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของนิสิต 
- จัดโครงการมัชฌิมนิเทศเพ่ือแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิตระหว่างปีการศึกษา 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  แผน ก แบบ ก 1 

 
 
 
 
 

   

แผน ก แบบ ก 2 

 
 
 
 
 
 
 

แผน ข 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

ปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 2 2 2 2 2 
2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - 2 2 2 

ปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 12 12 12 12 12 
2 - 12 12 12 12 

รวม 12 24 24 24 24 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - 12 12 12 

ปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 3 3 3 3 3 
2 - 3 3 3 3 

รวม 3 6 6 6 6 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ - - 3 3 3 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 
รายละเอียดรายรับ      
ค่าบ ารุงการศึกษา 320,000 640,000 640,000 640,000 640,000 
ค่าหน่วยกิต 137,500 275,000 275,000 275,000 275,000 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 
               รวมทั้งสิ้น 915,000 915,000 915,000 915,000 915,000 
รายละเอียดรายจ่าย      
งบบุคลากร 1,248,000  1,298,000 1,350,000 1,404,000 1,460,000 
งบด าเนินงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
งบลงทุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
งบอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

           รวมทั้งสิ้น 1,288,000 1,338,000 1,390,000 1,444,000 1,500,000 
จ านวนนิสิต 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตร 

62,400 32,450 34,450 32,450 32,450 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

ข้อ 29  การเทียบโอนผลการเรียน 
29.1 การเทียบโอนผลการเรียนกระท าได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 
ดังนี้ 

 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่ขอเทียบ และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือแต้มคะแนน 3.00 หรือ
เทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนน S 
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(4) การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระท ามิได้ ยกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 

(5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่โอน 
อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อนละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
(6) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเรียน

วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท ส่วนปริญญาเอกจ านวนหน่วย
กิตวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร ยกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต 

29.2 การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน 
29.2.1 นิสิตที่ไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความ

ร่วมมือ ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 

29.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรับถ่าย
โอนหน่วยกิต จะไมส่ามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อปรับพ้ืนฐาน 

ทั้งนี้ ในขณะที่นิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นนิสิต
เต็มเวลาและยังคงสถานภาพนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต หรือ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13. การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอ่ืนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้น 
(2) รายวิชาต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจะไม่น ามาค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสม 
 13.3 นิสิตต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามอัตราที่สถาบันนั้นๆก าหนด 
 ก าหนดเวลา วิธีการ การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 ระเบียบปฏิบัติอื่นๆเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 แผน ก แบบ ก 1   
 3.1.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร     
             ก. วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
           - สัมมนา  2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
             ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 3.1.1.3 รายวิชา    
  ก. วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
  - สัมมนา  2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
01651597 สัมมนา 

(Seminar) 
     1,1 

  ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
01651599 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
     1-36 

   
 

       

 3.1.2 แผน ก แบบ ก 2   
 3.1.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร     
  ก. วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
  - สัมมนา  2 หน่วยกิต  
  - วิชาเอกบังคับ  13 หน่วยกิต  
  - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
  ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

 
 3.1.2.3 รายวิชา    
  ก. วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
  - สัมมนา  2 หน่วยกิต  
01651597 สัมมนา 

(Seminar) 
     1,1 

  - วิชาเอกบังคับ  13 หน่วยกิต  
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01651511 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้ม 
(Intensive Environmental Pollution and Control) 

3(3-0-6) 

01651512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Science and Technology) 

3(3-0-6) 

01651531** นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Policy and Management) 

3(3-0-6) 

01651581 นิเวศวิทยาประยุกต์ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(Applied Ecology for Environmental Management) 

3(2-3-6) 

01651591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
(Research Methods in Environmental Technology and Management) 
 

  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้    
01651513 การเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(Agriculture for Environment) 
3(3-0-6) 

01651521 การควบคุมมลพิษไม่ระบุแหล่งก าเนิด 
(Nonpoint Source Pollution Control) 

3(3-0-6) 

01651522 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Quality Monitoring) 

3(3-0-6) 

01651523 มลพิษอากาศในอาคาร 
(Indoor Air Pollution) 

3(3-0-6) 

01651524 การควบคุมมลพิษฝุ่นละอองและแก๊ส 
(Control of Particulate and Gaseous Pollution) 

3(3-0-6) 

01651525 การจัดการและควบคุมของเสียอุตสาหกรรมแบบผสมผสาน  
(Integrated Industrial Waste Management and Control)        

3(3-0-6) 

01651526 
 

นิติวิทยาศาสตร์มลพิษสิ่งแวดล้อม             
(Environmental Pollution Forensics)      

3(3-0-6) 
 

01651527* แบบจ าลองน้ าใต้ดินเพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม 
(Groundwater Modeling for Environmental Application)  

3(3-0-6) 

01651532 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ 
(Life Cycle Assessment and Management) 

3(3-0-6) 

                                                        
 

             
 *  รายวิชาเปิดใหม่ 
 ** รายวิชาปรับปรุง 
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01651533 การค้าและสิ่งแวดล้อม 
(Trade and Environment) 

3(3-0-6) 

01651534 การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ 
(Environment Auditing and Management System) 

3(3-0-6) 

01651535 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Environmental Assessment) 

3(3-0-6) 

01651536 การจัดการที่ดินปนเปื้อน 
(Contaminated Land Management) 

3(3-0-6) 

01651537* อุทกวิทยาส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Hydrology for Environmental Management) 

3(3-0-6) 
 

01651561 นิเวศพิษวิทยา 
(Ecological Toxicology) 

3(3-0-6) 

01651562 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(Health Risk Assessment) 

3(3-0-6) 

01651571 เทคโนโลยีสีเขียว 
(Green Technology) 

3(3-0-6) 

01651572 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย 
(Waste Utilization Technology) 

3(3-0-6) 

01651573 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Remediation Technology) 

3(3-0-6) 

01651574 การย่อยสลายทางชีวภาพของมลสารตกค้างยาวนาน 
(Biodegradation of Persistent Environmental Pollutants) 

3(3-0-6) 

01651575 การประยุกต์กระบวนการทางชีวภาพในเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(Application of Biological Processes in Environmental Technology) 

3(3-0-6) 

01651576 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(Unit Operation and Processes in Environmental Technology) 

3(3-0-6) 

01651577 การน าน้ าเสียกลับคืนและใช้ซ้ าอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Wastewater Reclamation and Reuse) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

             
 *  รายวิชาเปิดใหม่ 
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01651582 การพ้ืนฟูแหล่งน้ าจืด 
(Restoration of Fresh Waters) 

3(3-0-6) 

01651583 แบบจ าลองทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Ecology Modeling) 

3(3-0-6) 

01651584 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 
(Climate Change and Coastal Environment) 

3(3-0-6) 

01651585 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง 
(Coastal Ecosystem Restoration) 

3(3-0-6) 

01651586 ตัวชี้วัดและการตรวจวัดทางชีวภาพของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
(Bioindicators and Biomonitoring of Environmental Changes) 

3(3-0-6) 

01651587 การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตร 
(Environmental Management in Agroecosystems) 

3(3-0-6) 

01651596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม   
(Selected Topics in Environmental Technology and Management) 

3(3-0-6) 

01651598 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems)       

1-3 

  ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
01651599 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
     1-12 

 3.1.3 แผน ข   
 3.1.3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 3.1.3.2 โครงสร้างหลักสูตร     
  ก. วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  - สัมมนา  2 หน่วยกิต  
  - วิชาเอกบังคับ  13 หน่วยกิต  
  - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต  
 3.1.3.3 รายวิชา    
  ก. วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  - สัมมนา  2 หน่วยกิต  
01651597 สัมมนา 

(Seminar) 
 1,1 

  - วิชาเอกบังคับ  13 หน่วยกิต  
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01651511 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้ม 
(Intensive Environmental Pollution and Control) 

3(3-0-6) 

01651512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Science and Technology) 

3(3-0-6) 

01651531** นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Policy and Management) 

3(3-0-6) 

01651581 นิเวศวิทยาประยุกต์ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(Applied Ecology for Environmental Management) 

3(2-3-6) 

01651591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
(Research Methods in Environmental Technology and Management) 

  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้    
01651513 การเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(Agriculture for Environment) 
3(3-0-6) 

01651521 การควบคุมมลพิษไม่ระบุแหล่งก าเนิด 
(Nonpoint Source Pollution Control) 

3(3-0-6) 

01651522 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Quality Monitoring) 

3(3-0-6) 

01651523 มลพิษอากาศในอาคาร 
(Indoor Air Pollution) 

3(3-0-6) 

01651524 การควบคุมมลพิษฝุ่นละอองและแก๊ส 
(Control of Particulate and Gaseous Pollution) 

3(3-0-6) 

01651525 การจัดการและควบคุมของเสียอุตสาหกรรมแบบผสมผสาน  
(Integrated Industrial Waste Management and Control)        

3(3-0-6) 

01651526 
 

นิติวิทยาศาสตร์มลพิษสิ่งแวดล้อม             
(Environmental Pollution Forensics)      

3(3-0-6) 
 

01651527* แบบจ าลองน้ าใต้ดินเพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม 
(Groundwater Modeling for Environmental Application) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

             
 *  รายวิชาเปิดใหม ่
 ** รายวิชาปรับปรุง 
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01651532 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ 
(Life Cycle Assessment and Management) 

3(3-0-6) 

01651533 การค้าและสิ่งแวดล้อม 
(Trade and Environment) 

3(3-0-6) 

01651534 การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ 
(Environment Auditing and Management System) 

3(3-0-6) 

01651535 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Environmental Assessment) 

3(3-0-6) 

01651536 การจัดการที่ดินปนเปื้อน 
(Contaminated Land Management) 

3(3-0-6) 

01651537* อุทกวิทยาส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Hydrology for Environmental Management) 

3(3-0-6) 
 

01651561 นิเวศพิษวิทยา 
(Ecological Toxicology) 

3(3-0-6) 

01651562 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(Health Risk Assessment) 

3(3-0-6) 

01651571 เทคโนโลยีสีเขียว 
(Green Technology) 

3(3-0-6) 

01651572 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย 
(Waste Utilization Technology) 

3(3-0-6) 

01651573 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Remediation Technology) 

3(3-0-6) 

01651574 การย่อยสลายทางชีวภาพของมลสารตกค้างยาวนาน 
(Biodegradation of Persistent Environmental Pollutants) 

3(3-0-6) 

01651575 การประยุกต์กระบวนการทางชีวภาพในเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(Application of Biological Processes in Environmental Technology) 

3(3-0-6) 

01651576 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(Unit Operation and Processes in Environmental Technology) 

3(3-0-6) 

01651577 การน าน้ าเสียกลับคืนและใช้ซ้ าอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Wastewater Reclamation and Reuse) 
 
 
 

3(3-0-6) 

             
 *  รายวิชาเปิดใหม่ 
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01651582 การพ้ืนฟูแหล่งน้ าจืด 
(Restoration of Fresh Waters) 

3(3-0-6) 

01651583 แบบจ าลองทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Ecology Modeling) 

3(3-0-6) 

01651584 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 
(Climate Change and Coastal Environment) 

3(3-0-6) 

01651585 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง 
(Coastal Ecosystem Restoration) 

3(3-0-6) 

01651586 ตัวชี้วัดและการตรวจวัดทางชีวภาพของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
(Bioindicators and Biomonitoring of Environmental Changes) 

3(3-0-6) 

01651587 การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตร 
(Environmental Management in Agroecosystems) 

3(3-0-6) 

01651596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม   
(Selected Topics in Environmental Technology and Management) 

3(3-0-6) 

01651598 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems)       

1-3 

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต  
01651595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(Independent Study) 
3,3 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่  1-2 (01)   หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน  
เลขล าดับที่  3-5 (651) หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
เลขล าดับที่  6    หมายถึง  ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่  7     มีความหมายดังต่อไปนี้ 

 1     หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
        2     หมายถึง  กลุ่มวิชามลพิษและการควบคุม 
        3     หมายถึง  กลุ่มวิชานโยบายและการจัดการ 
        6    หมายถึง  กลุ่มวิชาพิษวิทยา 
        7      หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
        8      หมายถึง  กลุ่มวิชาอนุรักษ์ธรรมชาติ 
        9     หมายถึง  กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
 เลขล าดับที่  8    หมายถึง  ล าดับของวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1    
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651597 สัมมนา   1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01651599 วิทยานิพนธ์   9  
  รวม  9  
      

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651597 สัมมนา   1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01651599 วิทยานิพนธ์   9  
  รวม  9  
      

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651599 วิทยานิพนธ์   9  
  รวม  9  
      

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651599 วิทยานิพนธ์   9  
  รวม  9  
    

 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2   
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651511 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้ม  3(3-0-6)  
01651531 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
01651581 นิเวศวิทยาประยุกต์ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6)  
01651591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2)  
 รวม  10(9-3-20)  
     

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
01651597 สัมมนา    1  
 วิชาเอกเลือก  6(  - -  )  
 รวม  10(  - -  )  
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651597 สัมมนา    1  
01651599 วิทยานิพนธ์    6  
 วิชาเอกเลือก  3(  - -  )  
 รวม  10(  - -  )  
     

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651599 วิทยานิพนธ์  6  
 รวม  6  
     

 3.1.4.3 แผน ข   
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651511 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้ม  3(3-0-6)  
01651531 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
01651581 นิเวศวิทยาประยุกต์ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6)  
01651591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2)  
 รวม  10(9-3-20)  
      

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
01651597 สัมมนา    1  
 วิชาเอกเลือก  6(  - -  )  
 รวม  10(  - -  )  
     

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651597 สัมมนา    1  
01651599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    3  
 วิชาเอกเลือก  6(  - -  )  
 รวม  10(  - -  )  
     

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01651595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    3  
 วิชาเอกเลือก  3(  - -  )  
 รวม  6(  - -  )  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
01651511 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้ม 

(Intensive Environmental Pollution and Control) 
3(3-0-6) 

 แหล่งก าเนิด ผลกระทบและมาตรการควบคุมมลพิษในดิน มลพิษทางน้ า มลพิษ
ทางอากาศและเสียง ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

Sources, impact and control measures of soil pollution, water 
pollution, air and noise pollution, solid waste and hazardous waste. 

  
01651512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Science and Technology) 
3(3-0-6) 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทบทวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน
บทความวิจัยนานาชาติ  วิพากษ์การประยุกต์เป็นมาตรการควบคุมและป้องกันมลพิษใน
ภาคสนาม 

Environmental problems, reviewing environmental science and 
technologies through international research articles. Critical discussing for 
application as pollution control and prevention measures in the field. 

  
01651513 การเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(Agriculture for Environment) 
3(3-0-6) 

 กิจกรรมการเกษตรแบบเข้มข้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมการเกษตรที่ลดผลกระทบและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

Intensive agricultural activities and their impacts on environment, 
global warming and climate change, agricultural practices for mitigating 
environmental impacts and being environmental friendliness. Case studies. 

  
01651521 การควบคุมมลพิษไม่ระบุแหล่งก าเนิด 

(Nonpoint Source Pollution Control) 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญและปัญหาของมลพิษท่ีไม่ระบุแหล่งก าเนิด กฎหมาย ข้อบังคับและ
นโยบายเกี่ยวกับมลพิษท่ีไม่ระบุแหล่งก าเนิด ผลกระทบต่อดิน น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
ความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินกับมลพิษไม่ระบุแหล่งก าเนิดในชุมชนเมือง การวางแผน การ
จัดการและควบคุมมลพิษ มีการศึกษานอกสถานที่ 



29 
 

Importance and problems of nonpoint source pollution. Law, 
regulation and policies related to nonpoint source pollution. Impacts on 
soil, surface water and ground water. Relation of landuse and urban 
nonpoint source. Planning, management, and pollution control. Field trip 
required. 

  
01651522 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Quality Monitoring) 
3(3-0-6) 

 การแพร่กระจาย และการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทาง
สถิติส าหรับการออกแบบการเก็บตัวอย่าง เทคนิคการเก็บตัวอย่างสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ในดิน น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินและอากาศ วิธีการมาตรฐานในการวิเคราะห์สารมลพิษ การ
แปลผล และการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่ 

Pollutant distribution and transport in environment.  Statistical tools 
for sampling design. Environmental pollutant sampling techniques in soil, 
surface and ground water, and air, standard methods of pollutant analysis. 
Result interpretation. Environmental quality estimation. Field trip required. 

  
01651523 มลพิษอากาศในอาคาร 

(Indoor Air Pollution) 
3(3-0-6) 

 หลักการทางคุณภาพอากาศภายในอาคาร ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ
ภายในอาคาร สารก่อภูมิแพ้ภายในอาคาร สารชีวภาพที่ก่อให้เกิดโรคและมลพิษอากาศใน
อาคาร มลพิษจากควันบุหรี่และจากการเผาไหม้ โรคกลุ่มอาคารป่วย  การประเมินความ
เสี่ยงทางสุขภาพ  การตรวจวัดและการประเมินมลพิษอากาศภายในอาคาร การควบคุม
มลพิษอากาศภายในอาคาร 

Principles of indoor air quality, types and sources of indoor air 
pollutants, indoor allergens, biological agents and indoor air pollution, 
environmental tobacco smoke and combustion pollution in indoor 
environment, sick building syndromes. Assessment of health risks, measuring 
and assessment of indoor air pollutants, control of indoor air pollution. 
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01651524 การควบคุมมลพิษฝุ่นละอองและแก๊ส 
(Control of Particulate and Gaseous Pollution) 

3(3-0-6) 

 หลักการและเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษฝุ่นละอองและแก๊ส การระบายอากาศ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการควบคุมดูแลรักษาระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ มี
การศึกษานอกสถานที่ 

Principle and technology for control of particulate and gaseous 
pollution. Ventilation. Appropriate technology and maintenance of air 
pollution control system. Field trip required. 

  
01651525 การจัดการและควบคุมของเสียอุตสาหกรรมแบบผสมผสาน  

(Integrated Industrial Waste Management and Control)        
3(3-0-6) 

 ความส าคัญและปัญหาของของเสียอุตสาหกรรม กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เครื่องมือด้านการจัดการแบบผสมผสาน 
เทคโนโลยีบ าบัดของเสียอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ 

Importance and problems of industrial wastes. Laws, regulations and 
policies related to industrial waste management. Integrated management 
tools. Industrial waste treatment technology and case studies. Field trip 
required. 

  
01651526 
 

นิติวิทยาศาสตร์มลพิษสิ่งแวดล้อม             
(Environmental Pollution Forensics)      

3(3-0-6) 
 

 ประวัติและการส ารวจพื้นที่มลพิษ แหล่งปลดปล่อยสารมลพิษ ทิศทางและการ
เคลื่อนย้ายของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคลายพิมพ์สารมลพิษ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารมลพิษและการแบ่งสัดส่วนตามแหล่งก าเนิด ไอโซโทป 
ภาพถ่ายดิจิตอลและแผนที่ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือทางสถิติและแบบจ าลอง กฎหมาย
และข้อก าหนดในนิติวิทยาศาสตร์มลพิษสิ่งแวดล้อม   

Polluted site history and survey, sources of contaminant release, fate 
and transport of chemicals in environment, scientific instruments, pollutant 
fingerprinting techniques, pollutant component analysis and source 
apportionment, digital imaging and mapping, microscopy, statistical tools 
and models, laws and regulations in environmental pollution forensics. 
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01651527* แบบจ าลองน้ าใต้ดินเพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม 
(Groundwater Modeling for Environmental Application) 

3(3-0-6) 

 การไหลและการเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดิน แบบจ าลองเชิงวิเคราะห์และระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขในแบบจ าลองน้ าใต้ดิน แบบจ าลองการปนเปื้อน กรณีศึกษาและโครงงาน 

Groundwater flow and transport, analytical models and numerical 
approaches in groundwater modeling, contaminated transport models, case 
studies. 

  
01651531** นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Policy and Management) 
3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอนุสัญญาระหว่างประเทศ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์โครงการ และการประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

Environmental problem analysis, concept of sustainable 
development, development of environmental policy and planning, 
environmental law and international conventions, environmental analytical 
tool, economic analysis tool. 

  
01651532 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ 

(Life Cycle Assessment and Management) 
3(3-0-6) 

 แนวคิดวัฏจักรชีวิต หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิต การตีความ โปรแกรมส าเร็จรูปการประเมินวัฏจักรชีวิต 
กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิต  

 Life cycle concept, principles of life cycle assessment, 
environmental life cycle impact assessment. Interpretation, LCA software, 
LCA case studies, life cycle management. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                        
 

              
 *  รายวิชาเปิดใหม่ 
 ** รายวิชาปรับปรุง 
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01651533 การค้าและสิ่งแวดล้อม 
(Trade and Environment) 

3(3-0-6) 

 ความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ     
ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติที่เก่ียวข้องกับ
การค้า 

Linkages between trade and environment, national environmental 
standards, regional trade agreements, international trade-related 
environment policies. 

  
01651534 การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ 

(Environment Auditing and Management System) 
3(3-0-6) 

 ข้อก าหนดของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การด าเนินการเชิงปฏิบัติ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดของมาตรฐานการตรวจประเมิน
สิ่งแวดล้อม การด าเนินการเชิงปฏิบัติมาตรฐานการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม การประยุกต์
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ 

Requirements of environmental management system standard, 
environmental management system standard in practices, requirements of 
environmental auditing, environmental auditing standard in practices, 
application of environmental auditing and management system standards in 
business. 

  
01651535 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Environmental Assessment) 
3(3-0-6) 

 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์กับกระบวนการการตัดสินใจ การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทาง
สังคม 

Strategic environmental assessment, relation of SEA processes and 
strategic decision-making. Environmental Impact Assessment, Health Impact 
Assessment and Social Impact Assessment. 
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01651536 การจัดการที่ดินปนเปื้อน     
(Contaminated Land Management) 

3(3-0-6) 
 

 ลักษณะของที่ดินปนเปื้อน  ความเสี่ยงบนที่ดินปนเปื้อน กลยุทธ์การฟื้นฟู นโยบาย
และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินปนเปื้อน การน าพ้ืนที่ปนเปื้อนมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มี
การศึกษานอกสถานที่ 

 Characteristics of contaminated land, risks on contaminated land, 
remediation strategies, contaminated land policies and laws, sustainable 
brownfield regeneration. Field trip required. 

  
01651537* อุทกวิทยาส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Hydrology for Environmental Management) 
3(3-0-6) 

 
  วัฏจักรของน้ า ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรของน้ ากับ

สิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้ทางอุทกวิทยาเพ่ือการเคลื่อนที่ของน้ าและการปนเปื้อนในแหล่ง
น้ า การจัดการน้ า 

 Hydrologic cycle, weather and climate, interactions between 
hydrologic cycle and environment, application of hydrology for water 
movement and contamination in water resources, water management. 

  
01651561 นิเวศพิษวิทยา 

(Ecological Toxicology) 
3(3-0-6) 

 นิยามและค าศัพท์ ประเภทของสารมลพิษสิ่งแวดล้อม ทิศทางและการเคลื่อนย้าย
ของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม  พิษวิทยา การติดตามตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง 

Terms and definitions, types of environmental pollutants, fate and 
transport of pollutants in environment, toxicology, monitoring and risk 
assessment. 

  
01651562 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

(Health Risk Assessment) 
3(3-0-6) 

 หลักการการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การจ าแนกอันตราย การประเมินการ
สัมผัส การประเมินความเป็นพิษ คุณลักษณะของความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง การ
จัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา 

              
 *  รายวิชาเปิดใหม ่
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Principles of health risk assessment, hazard identification, exposure 
assessment, toxicity assessment, risk characterization, risk communication, 
risk management. Case studies. 

  
01651571 เทคโนโลยีสีเขียว 

(Green Technology) 
3(3-0-6) 

 แนวคิดพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีในปัจจุบันและปัญหา เทคโนโลยีสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เทคโนโลยีสีเขียวในการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีสีเขียว 

Basic concepts in green technology, current technology and 
problems, green technology for the environment, applications of green 
technology in agriculture, industry, energy and natural resources. Limitations 
of green technology. 

  
01651572 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย 

(Waste Utilization Technology) 
3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสียจากเทศบาล การเกษตรและอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย การออกแบบผลิตภัณฑ์ มี
การศึกษานอกสถานที่ 

Waste utilization technology for municipal, agriculture and industrial 
waste, waste recycling, minimization technology and product design. Field 
trip required. 

  
01651573 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Remediation Technology) 
3(3-0-6) 

 สารเคมีของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็นอันตราย ทิศทาง การแพร่กระจาย 
และการเคลื่อนย้ายของสารอันตราย เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี
ฟิสิกส์และชีวภาพ 

Inorganic and organic hazardous chemicals, fate, distribution and 
transportation of hazardous chemicals, physical, physico-chemical and 
biological remediation technologies. 
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01651574 การย่อยสลายทางชีวภาพของมลสารตกค้างยาวนาน 
(Biodegradation of Persistent Environmental Pollutants) 

3(3-0-6) 

 ปรากฏการณ์ของการสะสมและตกค้างยาวนานของมลสารในสิ่งแวดล้อม การย่อย
สลายทางชีวภาพของมลสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและมลสารอินทรีย์ตกค้างยาวนาน 
การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของมลสารอนินทรีย์ 

Cumulative and persistent phenomena of environmental pollutants, 
biodegradation of readily biodegradable organic pollutants and persistent 
organic compounds, biotransformation of inorganic compounds. 

  
01651575 การประยุกต์กระบวนการทางชีวภาพในเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(Application of Biological Processes in Environmental Technology) 
3(3-0-6) 

 จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การประยุกต์กระบวนการทางชีวภาพและ
เทคโนโลยีเอนไซม์ในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม การประยุกต์กระบวนการทางชีวภาพ
ในการผลิตพลังงานทางเลือก 

Microorganisms in natural environment, application of biological 
processes and technology in environmental pollution control, application of 
biological processes in alternative production. 

  
01651576 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(Unit Operation and Processes in Environmental Technology) 
3(3-0-6) 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทมวลสาร สมดุลมวลสาร 
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา และรูปแบบถังปฏิกรณ์ กระบวนการแยกของแข็งออกจาก
ของเหลว การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ การย่อยสลายทางชีวภาพ การเดินระบบและ
การบ ารุงรักษาหน่วยปฏิบัติการบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม 

 Theory of fluid mechanics, mass transfer, mass balance, reaction 
kinetics and reactor model. Unit processes of solid/liquid separation, 
adsorption, ion exchange, biodegradation, operation and maintenance of 
environmental treatment units.    

 
01651577 การน าน้ าเสียกลับคืนและใช้ซ้ าอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Wastewater Reclamation and Reuse) 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน าน้ าเสียกลับคืนและใช้ซ้ าอย่างยั่งยืน 
แหล่งก าเนิดน้ าเสีย เกณฑ์การใช้ซ้ า เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า  น้ า
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ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม  การใช้ซ้ าของน้ าในภาคอุตสาหกรรม การน าน้ าเสียกลับคืน
ภายในอาคาร การจัดการกากตะกอน  การศึกษาความเหมาะสมและการวางแผนโครงการ 

Concept and issues involved in sustainable wastewater reclamation 
and reuse, source of wastewater, criteria for reuse, wastewater treatment 
technologies for water reuse, agriculture irrigation, industrial water reuse, 
water reclamation inside buildings, sludge management, feasibility study 
and planning. 

  
01651581 นิเวศวิทยาประยุกต์ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(Applied Ecology for Environmental Management) 
3(2-3-6) 

 แนวคิดทางนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมทางบก น้ าจืด ทะเลและชายฝั่ง การจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาประยุกต์ การประเมินและตรวจสอบทางนิเวศวิทยา 
นโยบายและอนุสัญญาทางนิเวศ นิเวศวิทยาฟื้นฟู เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ มีการศึกษานอก
สถานที่ 

 Ecological concept, terrestrial, freshwater, marine and coastal 
environment, applied ecological based on environment management, 
ecological monitoring and assessment, ecological policies and conventions, 
ecological restoration, ecological economics. Field trip required. 

  
01651582 การพ้ืนฟูแหล่งน้ าจืด 

(Restoration of Fresh Waters) 
3(3-0-6) 

 ปัญหาธาตุอาหารพืชของแหล่งน้ าจืด สาเหตุของปัญหา หลักการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าจืด
และการท าให้กลับสู่สภาพเดิม กลยุทธ์ในการฟ้ืนฟู การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
แหล่งน้ าและการป้องกันการเปลี่ยนแปลง การควบคุมปริมาณธาตุอาหารพืชในแหล่งน้ า 
การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมด้วยการใช้สิ่งมีชีวิต การสร้างสังคมพืชน้ าขึ้นใหม่ การรักษาความ
เสถียรของระบบ และตัวอย่างของการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าที่ประสบผลส าเร็จ มีการศึกษาgนอก
สถานที่ 

 Plant nutrient problems of water bodies, main causes of problems, 
restoration and rehabilitation of freshwaters, strategy for restoration, 
detecting and removing the forward switches, nutrient control, 
biomanipulation, re-establishment of aquatic plants, stabilizing the system, 
examples of successful restoration. Field trip required. 
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01651583 แบบจ าลองทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Ecology Modeling) 

3(3-0-6) 

 แบบจ าลองชนิดพันธุ์เดียวกัน  แบบจ าลองอันตรกิริยาระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายชนิด  
แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่  ความหลากหลายและเสถียรภาพ  แบบจ าลองโรคติดต่อ  
แบบจ าลองชุมนุมสิ่งมีชีวิต  เครือข่ายและสายใยอาหาร พลวัตประชากรพืช  หัวข้อใน
ปัจจุบัน 

 Single-species modeling, multi-species interactions modeling, spatial 
modeling, diversity and stability, infectious disease modeling, community 
modeling, network and food web, plant population dynamics, current 
topics. 

  
01651584 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 

(Climate Change and Coastal Environment) 
3(3-0-6) 

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง กลยุทธ์การลด
ผลกระทบและการปรับตัว ความร่วมมือระดับนานาชาติในการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา 

Effect of climate change on coastal environment, mitigation and 
adaptation strategies, international collaboration that mitigate climate 
change impact. Case studies. 

  
01651585 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง 

(Coastal Ecosystem Restoration) 
3(3-0-6) 

 ความเปราะบางและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ การประเมินความเสียหาย
และออกแบบการฟ้ืนฟู การประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้ืนฟู ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศ เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ชายฝั่ง การจัดการการฟ้ืนฟูแบบยืดหยุ่น กรณีศึกษา    

Vulnerability and degradation of ecosystem, damage assessment and 
restoration design, economic valuation of damage and compensatory 
restoration, factors for successful restoration, restoration technology and 
technique, restoration adaptive management. Case studies. 
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01651586 ตัวชี้วัดและการตรวจวัดทางชีวภาพของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
(Bioindicators and Biomonitoring of Environmental Changes) 

3(3-0-6) 

 หลักการของตัวชี้วัดและการตรวจวัดทางชีวภาพ การจัดจ าแนกระบบทางชีวภาพ 
ความเครียดและการตอบสนองทางชีวภาพต่อความเครียด การได้รับผลทางกายภาพและ
เคมีของตัวชี้วัดทางชีวภาพ วัฏจักรของสารประกอบในสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดการประเมิน
ทางชีวภาพแบบเร่งด่วน การส่งผ่านทางชีวภาพ การสะสมทางชีวภาพ การขยายทาง
ชีวภาพ การชี้วัดทางชีวภาพในระบบนิเวศบกและน้ า การประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา  

Principles, concepts, and definitions of bioindicator and 
biomonitoring, classification of biosystems, classification of stressors and 
biological responses. Physical and chemical exposure of bioindicators and 
cycle of substances in the environment, rapid bioassessment protocols, 
biotransference, bioaccumulation and biomagnification, bioindication in 
terrestrial ecosystem, bioindication in aquatic ecosystem, applications and 
case studies. 

  
01651587 การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตร 

(Environmental Management in Agroecosystems) 
3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการของแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงเกษตร การไหลของพลังงานและการ
หมุนเวียนสารอาหาร ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตร การแก่งแย่งและการเก้ือกูล 
ดินและระบบนิเวศเกษตร ปัญหาของศัตรูพืช ภูมิทัศน์เชิงเกษตร การท างานและการ
บริการของระบบนิเวศเกษตร ระบบการเกษตรตามขนบและเกษตรอินทรีย์ การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบนิเวศเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่  

Evolution of agroecology, energy flow and nutrient cycling, 
environmental problems in agroecosystems, competition and facilitation, 
soil and agroecosystem, problems of pests, agricultural landscape, 
agroecosystem functions and services, traditional and organic farming, life 
cycle assessment in agroecosystem. Field trip required. 
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01651591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
(Research Methods in Environmental Technology and Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01651595 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการวิจัย การก าหนด
ตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดท า
รายงานเพื่อการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ 

Principles and research methods in environmental technology and 
management, problem analysis for research topic identification, data 
collection for research planning, identification of samples and techniques, 
analysis, interpretation and discussion of research result, report writing for 
presentation and publication. 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                              3 
(Independent Study) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน 

Independent study on interesting topic at the master’s degree level 
and compile into a written report. 

  
01651596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม   

(Selected Topics in Environmental Technology and Management) 
3(3-0-6) 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน 

Independent study on interesting topic at the master’s degree level 
and compile into a written report. 

  
01651597 สัมมนา  

(Seminar)       
1 

 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in 
environmental technology and management at the master’s degree level. 
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01651598 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems)       

1-3 

 การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

Study and research in environmental technology and management 
at the master’s degree level and compile into a written report. 

  
01651599 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
1-36 

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายจักรกฤษณ์  มหจัฉริยวงศ ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
B.Sc. (Agricultural Science) 
Tokyo University of Agriculture and 
Technology, Japan, 2531 
M.Sc. (Environmental Sciences) 
University of Tsukuba, Japan, 2533 
Ph.D. (Urban and Environmental 
System) 
University of Tsukuba, Japan, 2544 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. การจัดการและเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
2. การประเมินมลูค่าสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐศาสตร ์

งานวิจัย 
1. การพัฒนาผลติภณัฑ์คอนกรตีดว้ยการผสมน้า

ยางข้นเพื่อเป็นวัสดสุ าหรบัอาคารเขียว, 2562 
2. ผลของสารเรืองแสงต่อการเรืองแสงและความ

แข็งของยางท่ีผลิตจากน้ ายางคอมปาวด์, 2560 
3. Utilization and Benefit Assessment of 

Cleaner Technology for Thai Textile 
Industry, 2562 

4. Using ZnO Nanorods Coated Porous 
Ceramic Monolith to Remove Arsenic 
from Groundwater, 2560 

5. Using ZnO Nanorods Coated Porous 
Ceramic Monolith to Remove Arsenic 
from Groundwater, 2559 

01651531 
01651535 
01651571 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

 

01651531 
01651535 
01651571 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

 

2 นายชนัตถ์  โชคเจริญรัตน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2543 
M.S. (Environmental Engineering)  
University of Nebraska – Lincoln, 
USA., 2551 
Ph.D. (Engineering)  
University of Nebraska – Lincoln, 
USA., 2555 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1.การเคลื่อนตัวของสารใตด้ิน  

งานวิจัย 
1. UV-activated persulfate oxidation of 

17β-estradiol: Implications for discharge 
water remediation, 2562 

2. Remediating sulfadimethoxine-
contaminated aquaculture wastewater 
using ZVI-activated persulfate in a flow-
through system, 2562 

3. Multiclass analysis of antimicrobial drugs 
in shrimp muscle by ultra high 
performance liquid chromatography-
tandem mass spectrometry, 2562 

4. Removal of reactive black 5 and its 
degradation using combined treatment of 

 01651591 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

2. การบ าบัดสารปนเปื้อนในน้ าและในดิน
ด้วยวิธีทางเคม ี

nano-zerovalent iron activated persulfate 
and adsorption processes, 2561 

5. Atrazine Adsorption Potential of 
Leonardite from Mae Moh Power Plant, 
2561 

6. Monitoring and health risk of mycotoxins 
in imported wines and beers consumed 
in Thailand., 2560 

7. Remediation and restoration of 
petroleum hydrocarbon containing 
alcohol-contaminated soil by persulfate 
oxidation activated with soil minerals, 
2560 

8. Hexavalent chromium adsorption from 
aqueous solution using carbon nano-
onions (CNOs), 2560 

9. Oxidation of 17β-estradiol in water by 
slow-release permanganate candles, 
2559 

3 นายชลอ  จารุสุทธิรักษ์ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2533 
M.S. (Environmental Engineering) 
Asian Institute of Technology, 2538 
Ph.D. (Environmental Engineering), 
University of Colorado at Boulder, 
USA., 2545 

งานวิจัย 
1. การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

ระบบบ าบดัน้ าเสียของกรุงเทพมหานคร, 2561 
2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการโอ

โซเนชันในการสลายตัวของสารประกอบ 2,4,6-
ไตรคลอโรฟีนอลในน้ าเสียสังเคราะห์โดยสถิติ
วิธีการตอบสนองที่พ้ืนผิว, 2559 

3. การประเมินค่าศักยภาพการเกดิก๊าซมีเทน (L0) 
และ ค่าคงที่อัตราการเกดิก๊าซมเีทน (k) โดยช่วง

01651511 
01651512 
01651523 
01651524 
01651576 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 

01651511 
01651512 
01651523 
01651524 
01651576 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 

                                                        
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  
2. การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาค
ของเสีย 

อายุของขยะที่แตกต่างกันท่ีสถานฝังกลบมลูฝอย 
จังหวัดสวรรณเขต ส.ป.ป.ลาว, 2559 

4. การบ าบัดสีในน้ าเสียสีย้อมสังเคราะหด์้วย 
กระบวนการโอโซเนชันท่ีมตีัวเร่งปฏิกิริยา, 2559  

5. A novel catalyst from water treatment 
sludge for catalytic ozonation to 
degrade phenol, 2562 

6. Catalytic ozonation using iron-doped 
water treatment sludge as a catalyst for 
treatment of phenol in synthetic 
wastewater, 2562 

7. Degradation of 2,4,6-trichlorophenol in 
synthetic wastewater by catalytic 
ozonation using alumina supported 
nickel oxides, 2562 

8. Preliminary study of manganese removal 
in surface water samples near gold mine 
using biochars, 2561 

01651599 01651599 

4 นายตุลวิทย์  สถาปนจารุ * 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2536 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดลอ้ม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
Ph.D. (Natural Resource Science) 
University of Nebraska, USA., 2545 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  

งานวิจัย  
1. Remediating sulfadimethoxine-

contaminated aquaculture wastewater 
using ZVI-activated persulfate in a flow-
through system, 2562 

2. Removal of Reactive Black 5 and its 
degradation using combined treatment 
of nano-zerovalent iron activated 
persulfate and adsorption processes, 
2562 

01651513 
01651521 
01651522 
01651526 
01651536 
01651561 
01651573 
01651591 
01651595 
01651596 

01651513 
01651521 
01651522 
01651526 
01651536 
01651561 
01651573 
01651591 
01651595 
01651596 

                                                        
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

2. การควบคุมมลพิษที่มีแหล่งก าเนิดไม่
แน่ชัด 

3. Remediation and Restoration of 
Petroleum Hydrocarbon Containing 
Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate 
Oxidation Activated with Soil Minerals, 
2561 

4. Hexavalent chromium adsorption from 
aqueous solution using carbon nano-
onions (CNOs), 2561 

01651597 
01651598 
01651599 

01651597 
01651598 
01651599 

5 นางธัญภัสสร์  ทองเย็น 
อาจารย ์
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2550 
วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
Ph.D. (Environmental Science and 
Engineering)  
Kanazawa University, Japan, 2557 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
การติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 
 

งานวิจัย 
1. Vertical variation of carbonaceous 

Aerosols within the PM2.5 fraction in 
Bangkok, Thailand, 2563 

2. Generation of volatile organic 
comnpounds (VOCs), oxides of nitrogen 
(NOx) and ozone (O3) during smog case 
study: Chiang Rai province, 2562 

3. Chemical characterization and sources of 
PM2.5 in Bangkok, 2562 

4. The study of factors affecting the 
photocatalytic activity of titanium dioxide 
to NOx removal, 2562 

5. Transferring knowledge about particle 
size distribution from rice straw burning, 
2562 

6. The characteristics of slope the v-shaped 
valley influence the dispersion of 
particulate matter (PM10) in Nan province, 
Thailand, 2562 

7. Fine particulate matter formation during 
haze day in Bangkok, Thailand, 2562 

 01651511 
01651512 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 



45 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

8. Vertical variation of black carbon and 
brown carbon in Bangkok aerosol, 2561 

9. The nighttime vertical distribution of 
ozone in Bangkok, 2561 

10. Appropriate technology reducing the 
concentrations of particulate matter in 
building, 2561 

11. Deliberation between PM1 and PM2.5 as 
air quality indicators based on 
comprehensive characterization of urban 
aerosols in Bangkok, Thailand, 2560 

12. The relation of building types and the 
rate of ventilation to indoor air quality, 
Northern Thailand, 2560 

13. Vertical Variation of Carbon into Char-
EC and Soot-EC formation in Fine 
Particulate Matter (PM2.5) in the 
Atmosphere, Bangkok Metropolitan, 
Thailand, 2560 

6 นางสาวประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2532 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2542 
D.Eng. (Symbiotic Environmental 
Systems Engineering) 
Yamaguchi University, Japan, 2549 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

งานวิจัย 
1. ผลการปรับสภาพทางเคมรี่วมกบัความร้อนของ

ชานอ้อยด้วยหม้อนึ่งความดันที่มตีอ่การผลติ
น้ าตาลรีดิวซิ่งและก๊าซไฮโดรเจนจาก
กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่อุณหภูมิ
สูง, 2562 

2.  การเพิ่มผลผลิตน้ าตาลรีดิวซิ่งและไฮโดรเจนจาก
ฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารละลายกรดและดา่ง
ร่วมกับความร้อนด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ า
ภายใต้การหมักแบบไร้ออกซิเจนท่ีอุณหภูมสิูง, 
2562 

01651511 
01651512 
01651525 
01651562 
01651572 
01651575 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

01651511 
01651512 
01651525 
01651562 
01651572 
01651575 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

2. การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
3. การผลติเช้ือเพลิงชีวภาพ 

3. Investigation of hydrogen-producing 
ability of extremely halotolerant bacteria 
from a salt pan and salt-damaged soil in 
Thailand., 2562 

7 นายปวีร์ คล่องเวสสะ 
อาจารย ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
วท.ม. (โลกศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
D.Eng. (Energy and Environment 
Science)  
Nagaoka University of Technology, 
Japan, 2560 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. อุทกวิทยาผิวดิน 
2. อุต-ุอุทกวิทยา 

งานวิจัย 
1. การก าจัดอะม็อกซซีิลลินท่ีปนเปื้อนในน้ าเสีย

สังเคราะห์อุตสาหกรรมยาด้วยเยือ่กรองชนิดรี
เวอร์สออสโมซสิ, 2562 

2. Simulation of Shallow Landslides 
Susceptibility Map in the Top of Phu Tub 
Berk Mountain, Phetchabun, Thailand, 
2562 

3. Relationship between topographic 
wetness index and soil thickness in Nam 
Hia creek catchment, Phetchabun, 
Thailand, 2562 

4. Response of Flood Peak to the Spatial 
Distribution of Rainfall in the Yom River 
Basin, Thailand, 2561 

5. Variation of Characteristics of 
Consecutive Rainfall Days over Northern 
Thailand, 2561 

6. Statistical Analysis of Runoff Coefficient 
in Yom Basin in the Northern of Thailand, 
2559 

 01651531 
01651537 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

8 นางปิยาภรณ์  สมสมัคร 
อาจารย ์
วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2536 
M.S. (Environmental Technology 
and Management) 

งานวิจัย  
1. การเริ่มต้นและด าเนินการระบบก าจัดไนโตรเจน

ในน้ าเสียทางชีวภาพโดยกระบวนการแอมโมเนีย
มออกซิเดช่ันด้วยถังปฏิกรณ์แบบผสม, 2562 

01651511 
01651512 
01651571 
01651573 
01651574 
01651575 

01651511 
01651512 
01651571 
01651573 
01651574 
01651575 



47 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

Asian Institute of Technology, 2538 
Ph.D. (Environmental Sciences) 
Rutgers, The State University of 
New Jersey, USA., 2548 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
2. การย่อยสลายมลสารด้วยกระบวนการ
ทางชีวภาพ 

2. การบ าบัดกรดอินทรีย์ระเหยง่ายจากสายธาร
อากาศโดยระบบถังกรองชีวภาพแบบตัวกลาง
แผ่นใยขัด, 2561 

3. แบบแผนการตอบสนองการสลายสารของดินเลน
ในบ่อเลี้ยงกุ้งที่บ าบัดด้วยวิธีต่างๆ, 2560 

01651577 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

01651577 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

9 นางสาวภัทรา เพ่งธรรมกีรติ  * 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2538 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดลอ้ม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
Ph.D. (Soil, Environmental and 
Atmospheric Sciences) 
University of Missouri-Columbia, 
USA., 2547 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. การสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 
2. คุณภาพดิน-น้ า วัฏจักรธาตุอาหาร 

งานวิจัย  
1. การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดร

เทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกา
ด้วยกรดอินทรยี,์ 2561  

2. การเคลือบปุ๋ยเคมดี้วยน้ ามันถั่วเหลืองและเถ้า
ลอยถ่านหินเพื่อชะลอการปลดปลอ่ยธาตุอาหาร
พืช, 2560 

3. ผลของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันท่ีสกัดจากพืชต่อ
การเปลีย่นรูปของปุ๋ยไนโตรเจน ในการบ่มดิน
ระดับห้องปฏิบตัิการ, 2559 

4. การก าจัดพร้อมกันของธาตุอาหารในน้ าเสยี
สังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยถ่านหินท่ีปรับปรุงด้วย
วิธีเคม,ี 2559 

5. Removal of Reactive Black 5 and its 
degradation using combined treatment 
of nano-zerovalent iron activated 
persulfate and adsorption processes, 
2561 

6. Nitrification inhibitor effects on nitrous 
oxide emission, nitrogen transformation, 

01651513 
01651521 
01651522 
01651526 
01651536 
01651573 
01651591 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

01651513 
01651521 
01651522 
01651526 
01651536 
01651573 
01651591 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

                                                        
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

and maize (Zea mays L.) yield in loamy 
sand soil in Thailand, 2559 

7. Nitrification inhibitor, fertilizer rate and 
temperature effects on nitrous oxide 
emission and nitrogen transformation in 
loamy sand soil, 2559 

10 นางภาสณิี  วรชนะนันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (ประมง) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2548 
Ph.D. (Marine Environmental 
Management and Sustainable Use) 
University of the Sunshine Coast, 
Australia, 2552 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
2. การวิจัยในแนวปะการัง 

งานวิจัย 
 1. การศึกษาผลกระทบจากเรือจมที่มีต่อคณุภาพ  

น้ าในช่วงฤดูมรสุม กรณีศึกษาเรือจมมัตโพน 
เกาะล้าน จังหวัดชลบุร,ี 2561 

2. ผลกระทบจากการจดัวางปะการังเทียมทรง
ลูกบาศก์ใกล้กับเรือมัตโพนท่ีมีผลต่อปลา, 2561 

 3. ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย ที่มีผลต่อปลาที่พบ
บริเวณปะการังเทียมและแนวปะการังธรรมชาต,ิ 
2561 

 4. การศึกษาผลกระทบจากการจดัวางปะการัง
เทียมคอนกรีตรูปลูกบาศก์ที่มผีลตอ่คุณภาพน้ า 
ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบรุ,ี 2561 

5. การเปรียบเทียบต้นทุนการผลติในการเลี้ยงกุ้ง 
ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
แบบผสมผสานในระบบปิดและแบบพัฒนาต่อ
จุดคุ้มทุน, 2560 

 6. การเปลี่ยนแปลงจ านวนชนิดของปลาที่พบ
บริเวณเรือมตัโพน ภายหลังการจดัวางปะการัง
เทียม, 2560 

 7. ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศสาหร่ายในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม
จากแนวปะการังธรรมชาต,ิ 2559 

 8. การศึกษากลุ่มปลาที่พบในบริเวณระหว่างเรือจม
ที่มีอายุการจมแตกต่างกันกับแนวปะการัง
ธรรมชาติที่อยู่บริเวณใกล้เคยีง, 2559  

01651581 
01651584 
01651585 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

01651581 
01651584 
01651585 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

 9. การเปรียบเทยีบผลของการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei) แบบผสมผสานใน
ระบบปิดและแบบพัฒนาต่อคุณภาพน้ า, 2559 

 10. การศึกษาจ านวนภาพที่น้อยท่ีสุดในการ
ประเมินพ้ืนท่ีปกคลุมของสิ่งมีชีวิตชนิดเกาะตดิ
บนเรือจมมตัโพน จังหวัดชลบรุ,ี 2559 

11. Declining Water and Biotic Quality 
Threaten Marine Tourism in Southern 
Thailand, 2561 

12. The Comparative study of capture 
techniques for taxonomic study of 
wrasses, 2560 

11 นายรัฐชา  ชัยชนะ 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (ประมง) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)   
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546 
Ph.D. (Biological Sciences) 
The University of Liverpool, UK, 
2551 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. ชีววิทยาทางน้ า 
2. สิ่งแวดล้อมทางน้ า 
3. คุณภาพน้ า 

งานแต่งและเรียบเรียง 
1. เทคนิคการส ารวจการใช้ที่ดินและการประเมิน

คุณภาพทรัพยากรธรรมชาตเิชิงสหวิทยาการ, 
2560 

2. การจัดการชนิดพันธ์ุตา่งถิ่นที่รุกราน, 2560 
งานวิจัย 
1. Life Cycle Assessment of Thai organic 

Hom Mali rice to evaluate the climate 
change, water use and biodiversity 
impacts, 2562 

2. Lead contamination and 
bioaccumulation in a lotic ecosystem 
around an abandoned mining area of Khli 
Ti creek, Kanchanaburi province, 
Thailand, 2562 

3. Nutrient enrichment alters life-history 
traits of non-native fish Pterygoplichthys 
spp. in sub-tropical rivers, 2561 

01651581 
01651582 
01651586 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

01651581 
01651582 
01651586 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

4. Impacts, control and perception of 
introduced Crayfish in Thailand., 2561 

5. Invasive apple snails (Pomacea spp.) in 
Thailand: current status and integrated 
management, 2561 

6. Soil fertility improvement from 
commercial monospecific mangrove 
forests (Rhizophora apiculata) at Yeesarn 
Village, Samut Songkram Province, 
Thailand, 2561 

7. Ecological roles of commercial mangrove 
plantation forests for benthic 
macroinvertebrate communities in 
Thailand, 2559 

8. Unialgal blooms of cyanobacteria in 
oxidation ponds of the King’s Royally 
Initiated Laem Phak Bia environmental 
research and development project, 
Thailand, 2559 

12 นางสาวรัตนาวรรณ มั่งคั่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (ประมง)   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2538 
วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541 
Ph.D. (Environmental Strategy) 
University of Surrey, UK, 2548 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ 
2. ระบบรับรองและฉลากสิ่งแวดลอ้ม 

งานงานวิจัย 
1. Development of Ready-to-Eat Color Rice 

Product Enriched With Natural Amino 
Acids, 2562 

2. Water Footprint Inventory Database of 
Thai Rice Farming for Water Policy 
Decisions and Water Scarcity Footprint 
Label, 2562 

3. Life Cycle Assessment of Thai Organic 
Hom Mali Rice to Evaluate the Climate 
Change, 2562 

4. Ecolabelling and Sustainable Public 
Procurement to Promote Sustainable 

01651531 
01651532 
01651533 
01651534 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 

01651531 
01651532 
01651533 
01651534 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

Consumption and Production in 
Thailand, 2561 

5. Assessment of Hempstone for Green 
Buildings, 2561 

6. Life Cycle Implications of Water Use and 
Water Scarcity Footprint for Sustainable 
Rice Cultivation, 2560  

7. Water stress index and its implication for 
agricultural land use policy in Thailand, 
2560 

8. Characterization and comparison of 
cellulose fiber extraction from rice straw 
by chemical treatment and thermal 
steam, 2559 

9. Environmental sustainability of oil palm 
cultivation in different regions of 
Thailand: Greenhouse gases and water 
use impact, 2559 

10. Water demand and stress from oil palm 
based biodiesel production in Thailand, 
2559 

 
13 นายวิรงค์  จันทร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2542 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545 
ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. นิเวศวิทยาเชิงทฤษฎี 
2. นิเวศวิทยาพืช 

งานวิจัย 
 1. Defaunation of large-bodied frugivores 

affects carbon storage in a tropical forest 
of Southeast Asia, 2562 

 2. Spatial pattern of local tree species 
richness and importance of frugivores for 
tropical forest diversity, 2561 

 3. Structure and community composition 
in a tropical forest suggest a change of 
ecological processes during stand 
development, 2560 

 
 

01651581 
01651583 
01651587 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

 4. Viewing tropical forest succession as a 
three-dimensional dynamical system, 
2559 

 

 
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

 

ภาระงานสอน 

 

 
ปัจจุบัน 

 

 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 
1 นางสาวแอน ก าภู ณ อยุธยา 

อาจารย ์
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2551 
M.S. (Environmental Engineering) 
University of Nebraska – Lincoln, USA., 
2554 
Ph.D. (Civil engineering (environmental 
engineering) 
University of Nebraska – Lincoln,USA., 
2562 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
1. การบ าบัดสารปนเปื้อนในดินและน้ าใตด้ิน
ด้วยวิธีทางเคม ี
2.การใช้แบบจ าลองเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่
ชองสารปนเปื้อนในน้ าใต้ดิน 

งานวิจัย 
 1. 1,4-dioxane-contaminated water 

with slow-release persulfate and 
zerovalent iron, 2560 

 2. A five-year performance review of 
field-scale, slow-release 
permanganate candles with 
recommendations for second-
generation improvements, 2559 

 

 01651527 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 
สาขาที่เชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

หลักสูตรปรับปรุง 
 

1 นางพัฒนา อนุรักษ์พงศธร   
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (เคมี)   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2522   
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2525 
D.Tech.Sc. (Environmental Technology 
and Management), 
Asian Institute of Technology, 2541 
Certificated (Natural resource 
management strategies) University of  
Sydney, Australia , 2543  
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Environmental remediation, Waste 
Utilization, Cleaner Technology, 
Environmental Management System 
(ISO 14001), Environmental Impact 
Assessment (EIA) 
 
 

งานวิจัย 
1.ชนิดและปรมิาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน

ดินสอสี การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี1 
มหาวิทยาลยัราชมงคลสุวรรณภูม ิวิทยา
เขต หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 19 
มกราคม 2560. 

2.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน
ที1่B: กรณศีึกษาเขาขนานจติ อ าเภอสี่คิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา.วารสารวนศาสตร ์
35(2):89-98. (TCI) 2559 

3. Instrumental neutron activation 
analysis to determine inorganic 
elements in paddy soil and rice and 
evaluate bioconcentration factors in 
rice. Agriculture and Natural 
Resources 51:154-157., 2560 

4. Additional paper waste in pulping 
sludge for biohydrogen production 
by heat-shocked sludge., 2555 

5. Impacts of acid Rain on base 
dations, aluminum, and acidity 
development in highly weathered 
soils of Thailand., 2555 

 

01651511 
01651512 
01651534 
01651535 
01651561 
01651573 
01651595 
01651596 
01651597 
01651598 
01651599 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ไม่มี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

1. หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก2 
        01651599     วิทยานิพนธ์                 ก าหนดให้นิสิตท าวิจัยเชิงทดลองตามโจทย์ที่สนใจ 

2. หลักสูตร แผน ข 
01651595   การศึกษาค้นคว้าอิสระ      ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยตามข้อก าหนดของบัณฑิต                      

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเนื้อหากล่าวถึงปัญหา 
แนวคิดและหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ ขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร์ในการท างานวจิัย ผลการศึกษา สรุปและการอภปิรายผล  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
-  ความสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูล 
-  สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ 
-  สามารถวางแผนและท าโครงการวิจัยค้นคว้าได้ 
-  มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย     
     5.3 ช่วงเวลา 
 ตามแผนการศึกษา 
     5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 หลักสูตร แผน ข       การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 

-  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมี  
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ 

-  มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และการท างานนอกเวลาของนิสิต 
-  มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
-  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ 
-  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
-  ประเมินผลงานวิจัยและการสอบ ส าหรับงานค้นคว้าอิสระ 
-  มีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ
จรรยาบรรณ 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีจิตส านึกสาธารณะ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา
และดูงานในสิ่งแวดล้อมจริง 

มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน  
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

- การสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การมอบหมายงานให้นิสิตรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้า
ข้อมูลสารสนเทศ การท าโครงงานวิจัย 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
2.1.1.1 มีภาวะผู้น า ริเริ่ม ส่งเสริมด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยใช้หลักการ เหตุผลและค่านิยม    

อันดีงาม 
2.1.1.2 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ข้อโต้แย้งและข้อบกพร่องทาง  

จรรยาบรรณโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
2.1.1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.1.4 มีวินัยและมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกสาธารณะ เคารพกฎระเบียบ          

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.2.1 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2.1.2.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2.1.2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 



56 
 

2.1.2.4 จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
2.1.2.5 การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.3.1 นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
2.1.3.2 ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต             

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการทฤษฎีและงานวิจัย 
2.2.1.2 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและ การประยุกต์ 
2.2.1.3 มีความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ

สามารถบูรณาการกับหลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ 
2.2.1.4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา 

และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.2.1 การให้ความส าคัญของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อม
กับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

2.2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย 
การทบทวน การฝึกปฏิบัติ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียน
แบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.2.2.3 การเรียนรู้สถานการณ์จริงจากการทัศนศึกษา และการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ใน
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.3.1 ประเมินจากผลการสอบรายวิชา 
2.2.3.2 ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอประจ ารายวิชา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1.1 ความสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูล 
2.3.1.2 สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ 
2.3.1.3 สามารถวางแผนและท าโครงการวิจัยค้นคว้าได้ 
 2.3.1.4 มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล  

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.2.1 การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลอง 
2.3.2.2 การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ 

วางแผน ค้นคว้าและสังเคราะห์ความรู้ใหม่ 
  2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.3.1 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายหรือการสอบ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1.1 มีภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มและสามารถร่วมมือกับผู้อื่นใน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 

2.4.1.2 มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมิน 
วางแผนและปรับปรุงตนเอง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.2.1 ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ

ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.4.2.2 มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่งหน้าที่ใน

กลุ่ม 
2.4.2.3 ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา

เรียน 
2.4.3 วิธีประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินจากรายงานกลุ่ม โดยอาจารย์ประจ าวิชา 
2.4.3.2 ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินผู้ร่วมงานในกลุ่ม 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
2.5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2.5.1.3 สามารถน าเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 
2.5.1.4 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้

งานได้และเหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ 

โดยผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 
2.5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และต้องมีการน าเสนอด้วย

วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
2.5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2.4 การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และน าเสนอด้วยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
2.5.2.5 จัดการน าเสนอสัมมนาภาษาอังกฤษโดยนิสิต 

2.5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1 ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงาน
กลุ่มในส่วนที่นิสิตนั้นรับผิดชอบ 

2.5.3.2 ประเมินทักษะการสื่อสารจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การน าเสนอ
สัมมนา การน าเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชม 

2.5.3.3 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  สื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 
01651511                    
01651512                    
01651513                   
01651521                    
01651522                    
01651523                    
01651524                    
01651525                    
01651526                    
01651527                    

01651531                      

01651532                   
01651533                   
01651534                    
01651535                    
01651536               o    o   
01651537                   
01651561                    
01651562                    
01651571                   
01651572                   
014651573                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  สื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 
01651574                    
01651575                    
01651576                    
01651577                    
01651581                    
01651582                    
01651583                   
01651584                    
01651585                    
01651586                    
01651587                    
01651591                   
01651595                    
01651596                    
01651597                    
01651598                    
01651599                    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

 22.1 ระดับคะแนน ความหมาย และแต้มระดับคะแนนมีดังนี้  
 ระดับคะแนน    ความหมาย         แต้มคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม (excellent)   4.0 
 B+   ดีมาก (very good)   3.5 
 B   ดี (good)    3.0 
 C+   ค่อนข้างดี (fairly good)   2.5 
 C   พอใช้ (fair)    2.0 
 D+   อ่อน (poor)    1.5 
 D   อ่อนมาก (very poor)   1.0 
 F   ตก (fail)    0.0 
 I   ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)  - 
 S   พอใจ (satisfactory)   - 
 U   ไม่พอใจ (unsatisfactory)  - 
 P   ผ่าน (passed)    - 
 N   ยังไม่ทราบระดับคะแนน   - 
   (grade not reported) 

 ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีท่ีนิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีการวัดผลอย่างอ่ืน
ของวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 

 ระดับคะแนน S หรือ U ใช้ส าหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (audit) 
รวมถึงรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่นิสิตลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต 
(credit) 

 ระดับคะแนน P ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่น าค่าของหน่วยกิตมาค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม การ
ฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีท่ียังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษา 
22.2 การแก้ไขระดับคะแนน I และ N จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังวันส่งคะแนนวัน
สุดท้ายของภาคการศึกษานั้น การผ่อนผันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นได้รับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น 
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22.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจ าเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจ าคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น และได้รับ
อนุมัติจากรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ 
22.4 คะแนนได-้ตก และไม่สมบูรณ์ 

22.4.1 นิสิตประกาศนียบัตรศึกษา นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และนิสิตปริญญาโทที่เรียนวิชา
ระดับปริญญาตรี ถ้าได้ระดับคะแนน F ต้องเรียนซ้ า ส่วนวิชาที่นับเป็นวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชา 
ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ า 

22.4.2 นิสิตปริญญาเอก ถ้าได้แต้มคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบนับหน่วยกิตทุกรายวิชา
ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซ้ า 
22.5 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

22.5.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตให้คิดจากแต้มคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้ และรายวิชาที่สอบตก โดยแยกวิชาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

ส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสาขาในมหาวิทยาลัยจะน ามาค านวณแต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ส่วนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

22.5.2 กรณีนิสิตสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนซ้ าและสอบได้  แต่ยังไม่ท าให้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.50 อาจเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนในระดับปริญญา
ตรี เพ่ือยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 22.5.3 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ B ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า
เพ่ือยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 

22.5.4 นิสิตที่จะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
ปริญญาเอกต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้มคะแนนหรือ
เทียบเท่า 

แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีที่ก าหนดให้เรียนเป็นวิชาพ้ืนฐานต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 
22.5.5 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใด ๆ ให้แก่นิสิต หากนิสิต

ค้างช าระหนี้สินภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีการประกาศผลการศึกษาไป
แล้วก็ตาม 

ระเบียบอ่ืน ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรหรืออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         - มีคณะกรรมการดูความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือการประเมิน ที่สอดคล้องกับที่ก าหนดใน
รายละเอียดของรายวิชา โดยรายวิชาร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น 
         - ทวนสอบจากความเหมาะสมของการให้คะแนน 
         - ทวนสอบจากการให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน สัมภาษณ์นิสิต 

ก าหนดการมีรายงานผลการทวนสอบต่อภาควิชา/คณะทุกภาคการศึกษา 
    2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
         การประเมินโดย ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ แล้วบัณฑิตใหม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก อาจารย์พิเศษ และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่บัณฑิตไปศึกษาต่อไป 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
   แผน ก แบบ ก 1 

(1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ระเบียบอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
แผน ก แบบ ก 2   

(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

ระเบียบอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
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แผน ข 
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
(2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าใน

สาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

(3) ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

ระเบียบอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
-  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการเตรียมปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ส าหรับอาจารย์ใหม่ 
-  ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ 
-  ชี้แจงและมอบหมายเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์

การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 
-  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) และอยู่
ในการดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ก่อนการท าหน้าที่ตามล าพัง 

-  มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้คณาจารย์ 

   มีกระบวนการให้ความรู้จากปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์แต่ละคนควรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัดและ

ประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับ
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การฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกเข้าท างาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือฟ้ืนฟูตาม
ความเหมาะสม 

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่างอาจารย์ใน
คณะ/ภาควิชา 

- การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดใน
ภาควิชา 

- ให้อาจารย์ใหม่สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอน เพ่ือถ่ายทอดกลยุทธ์ในการสอน 
- การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
- การสนับสนุนการเข้าร่วมฟังและฝึกอบรม ในการประชุมสัมมนาหรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่

ประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

- การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  มีกระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครบถ้วน อันประกอบด้วย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนและคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ส าหรับการบริหารหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมได้
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักหลักสูตร  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุมและก ากับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการรู้ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยตรวจติดตามการจัดการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 รวมทั้ง
พิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้เป็นไปตาม curriculum mapping และวางแผนให้มีการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของสาขาวิชาฯ ร่วมกับภาควิชาฯ แต่งตั้งกรรมการทวนสอบของแต่ละรายวิชา เพ่ือด าเนินการจัดท าทวน
สอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยกรรรมการที่แต่งตั้งนั้นจะต้องไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ เพ่ือท าการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม curriculum mapping เอกสารประกอบค าสอน เครื่องมือประเมิน 
วิธีการพิจารณาเกรด และผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวิชาที่จะทวนสอบ คือ จะท าการ
คัดเลือกรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรก่อน และเปลี่ยนรายวิชาที่ท าการทวนสอบทุกปีการศึกษา เพื่อให้



66 
 

สามารถทวนสอบรายวิชาของสาขาวิชาฯได้ครบทุกรายวิชา นอกจากนี้ ยังมีการจากการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้จากการประเมินตนเองของนิสิตในแต่ละวิชา และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รวบรวม
และน าผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เพ่ือท าการสรุปผลการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากนั้นจึงแจ้งผลสรุปแก่อาจารย์ผู้สอน 
หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือน าผลการทวนสอบดังกล่าวไปใส่ในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ในมคอ 5 และ 7 และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงซึ่งน าไปสู่การพัฒนาเรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 

 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรได้รับผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกระบวนการเรียนในรายวิชาในห้องเรียน การศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การดูงาน การน าเสนอผลงานวิจัย และการท าวิทยานิพนธ์  
            นอกจากนี้ ภาควิชาฯและผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ จัดท าแบบส ารวจความต้องการตลาดแรงงาน สังคม 
และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการ
ส ารวจ/สอบถามคุณสมบัติ ความรู้ และความช านาญเฉพาะทางตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และ
มีการส ารวจ/สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง 
 
3. นิสิต 

หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มีกระบวนการรับนิสิต ดังนี้คือหลักสูตรรับสมัคร
ผู้สมัครตามคุณสมบัติและจ านวนที่ก าหนดไว้ใน มคอ 2 โดยก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง และให้
ผู้สมัครน าแนวคิดการวิจัยที่สนใจจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ โดยมีงานวิจัยเป็นสามกลุ่มหลักคือ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยาประยุกต์   จากนั้นด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
โดยมีคณะอนุกรรมการรับนิสิตเข้าศึกษาที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน และได้รับการ
แต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกและก าหนดเงื่อนไขการรับเข้า  
และ จัดท าเอกสารการรับนิสิตเข้าศึกษา เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 

ส าหรับกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรจึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้า
ศึกษาดังนี้  มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยนิสิตใหม่ของหลักสูตรต้องผ่านการปฐมนิเทศของคณะและภาควิชา
ฯ ก่อนการเปิดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับของนิสิต วิธีการลงทะเบียน 
โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร แนะน าเทคนิคการเรียนระดับปริญญาโท การค้นคว้าเอกสาร การแบ่งเวลาให้
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เหมาะสม โดยคณะและภาควิชาได้ร่วมกันจัดท ามีการจัดท าคู่มือนิสิต เพื่อแนะน าคณะ หลักสูตรที่เปิดสอน อาจารย์
และบุคลากรในคณะ ระเบียบและข้อปฏิบัติ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การลงทะเบียน เป็นต้น มีการ ก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคนเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า แม้ว่ายังไม่มีการขออนุมัติแต่งตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาแก่นิสิตใหม่ทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษา โดยเป็นอาจารย์ที่นิสิตเลือกตามหัวข้อเพ่ือให้การให้ค าแนะน า
ด้านการเรียนและการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้ทันที แม้ว่าจะยังไม่มีการขออนุมัติแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้หลักสูตรมีกระบวนการเร่งรัดให้นิสิตมีการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ
ภายในปีแรกผ่านรายวิชา 01651591 จากนั้นนิสิตจะส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 4 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ภาควิชาก าหนดให้นิสิตที่
ผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้วน าเสนอโครงร่างในรูปแบบของการสัมมนาเพ่ือตอบข้อ
ซักถามและรับฟงัข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัย  โดยนิสิตด าเนินการวิจัยตามท่ีได้เสนอในโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแล และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมร่วม 
(lab meeting) การจัดตารางนัดพบ เป็นต้น เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความก้าวหน้า
และประเมิน S/U นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้เริ่มโครงการติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือเร่งรัดนิสิต
ให้จบการศึกษาตามก าหนด โดยให้นิสิตส่งแบบรายงานแสดงความก้าวหน้า และน าเสนอความก้าวหน้าในรูปแบบ
การสัมมนา แก่คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เพ่ือให้สรุปความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ท าได้จริงเทียบกับแผนการวิจัย 
วิเคราะห์และท าความเข้าใจผลการศึกษา และรับค าแนะน าไปพัฒนางานวิจัยของนิสิตต่อไป  

ส าหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต  หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
หัวหน้าภาควิชา ในเรื่องที่ต้องการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ถ้าหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้นิสิตเขียนค าร้องทั่วไป
แล้วด าเนินการตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่อุทธรณ์ 

 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
ทางหลักสูตรมีกลไกการรับอาจารย์ใหม่ผ่านการประชุมของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โดยที่ประชุมภาควิชาฯได้วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในภาควิชา ในด้านความเสี่ยงและอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ที่
อาจส่งผลให้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น การเกษียณอายุราชการ 
การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ภาควิชาฯมีกลไกในการบริหารบุคลากรและรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกปีการศึกษาที่
ประชุมภาควิชาฯจะด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในภาควิชา ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  รายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร ความครอบคลุมและความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการของตลาดแรงงาน 
จากนั้นที่ประชุมภาควิชาฯจึงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ในต าแหน่งที่ว่างที่เหมาะสมและสามารถ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการและงานวิจัยของภาควิชาสู่ระดับสากลได้ โดยคณาจารย์ในภาควิชามีส่วนร่วม
ในกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างถี่ถ้วน  จากนั้นท าการสอบสัมภาษณ์ 
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มี 2 ขั้นตอน คือ - คณาจารย์ในภาควิชาฯและหลักสูตรมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยทาง
ภาควิชาฯได้ด าเนินการสอบสอนเป็นการภายใน ซึ่งหัวหน้าภาควิชาฯได้แต่งตั้งคณาจารย์ในภาควิชาจ านวน 4 ถึง 5 
คนที่เป็นตัวแทนจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบสอนเพ่ือด าเนินการจัด
สอบสอน ทั้งนี้ก าหนดให้ผู้สมัครบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัครแก่คณะกรรมการสอบสอน ซึ่งใน
วันสอบได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน และนิสิตเข้ารับฟังการสอบสอน จากนั้น
ผู้สมัครจะพบปะกับคณาจารย์ในภาควิชาเพ่ือรับทราบภาระงานโดยสังเขปและตอบข้อซักถาม ในการคัดเลือก
คณาจารย์ทุกคนร่วมพิจารณาคุณสมบัติทั้งทางด้านวิชาการและทัศนคติทางบวกต่อองค์กรและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการสอบสอน หากผ่านการพิจารณาขั้นต้น คณะกรรมการสอบสอนเสนอผลการพิจารณาต่อคณบดีคณะ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ โดยการสัมภาษณ์ระดับคณะนั้น คณบดีฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้แทนจากกรรมการคณะ คณาจารย์ในภาควิชา
จ านวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ จากนั้นทางส านักงานเลขานุการคณะจะน าผลการสอบสัมภาษณ์เข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณบดี และสภา
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ และผู้สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับตรวจสอบจิตวิทยาจากทางมหาวิทยาลัย 

4.2 การบริหารอาจารย์ 
ระบบการบริหารอาจารย์ในหลักสูตรใช้ระบบการบริหารผ่านภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกคนปฏิบัติ 4 พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาควิชาควบคุม
และส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติภารกิจครบตามภาระงานขั้นต่ าและภาระงานวิชาการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ก่อนเปิด
สอนแต่ละปีการศึกษาจะมีการประชุมคณาจารย์ทุกท่านเพ่ือก าหนดวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตร
ทีภ่าควิชาดูแล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น แผนการเรียนของนิสิต ภาระงานของอาจารย์  จ านวนนิสิต เป็น
ต้น เนื่องจากภาควิชาฯ จะพิจารณาก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอาจารย์ใหม่จากสาขาที่ภาควิชาต้องการและ
พิจารณารับเข้าจากความเหมาะสมกับต าแหน่งอยู่แล้ว ดังนั้นอาจารย์ใหม่จึงได้รับภาระงานสอนในปีการศึกษาแรก
ที่สอดคล้องกับความรู้พ้ืนฐานซึ่งจะช่วยให้การเตรียมการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้การดูแลของอาจารย์พ่ี
เลี้ยง นอกจากนี้ภาควิชายังมอบหมายให้อาจารย์ใหม่มีภาระงานไม่สูงกว่าภาระงานขึ้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด
มากนัก เนื่องจากตระหนักว่าอาจารย์ใหม่ต้องการเวลาปรับตัว เตรียมการสอน และศึกษางานในด้านอ่ืนๆ รวมทั้ง
เริ่มโครงการวิจัยของตัวเองด้วย โดยการมอบหมายงานสอน เนื่องจากภาควิชาฯพิจารณาแล้วว่าอาจารย์ใหม่มี
ความจ าเป็นต้องเตรียมการสอนใหม่ ในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกับอาจารย์ท่านอื่น จึงมีการกระจายช่วงเวลาสอน
ในแผนการเรียนให้เหมาะสม โดยจะมอบหมายให้อาจารย์ใหม่สอนในช่วงปลายภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์มี
เวลาเตรียมการเรียนการสอนได้ทัน และสามารถแบ่งเวลาเพ่ือเริ่มโครงการวิจัยของตัวเองได้ จากการสอบถาม
ความเห็นของอาจารย์ใหม่ พบว่ามีความพึงพอใจในการจัดการภาระงานมาก โดยพบว่าอาจารย์ใหม่สามารถตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถขึ้นทะเบียนอาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยได้ในระยะเวลา
อันสั้น สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และน าส่งข้อเสนอได้ทันเวลา อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้
หน่วยงานอื่นๆ 
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ระบบและกลไกหลักที่ใช้ในการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรฯ คือ เปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการหลักสูตรในหลักสูตร โดยจะมีการประชุมภาควิชาฯทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งการ
ประชุมทุกครั้งหัวหน้าภาควิชาฯจะน าเรื่องจากที่ประชุมกรรมการคณะมาถ่ายทอดให้อาจารย์ทุกคนในภาควิชาฯ
ทราบ มีการติดตามผลการด าเนินการต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างอาจารย์ ในการพิจารณาประเด็น
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในภาควิชาฯและหลักสูตร โดยการบริหารหลักสูตรจะใช้การระดมความเห็นใน
การประชุมภาควิชาฯเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร เช่น ก ากับให้การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
แล้วเสร็จตามกรอบเวลา ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ควบคุม
ติดตามการจัดท า มคอ 3 และ มคอ 5 ตามกรอบเวลาที่ก าหนด เลือกวิชาที่จะทวนสอบ พิจารณา มคอ 7 เป็นต้น 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป เช่น แนะน าและแก้ไขปัญหาการกรอก 
มคอ 3 และ มคอ 5 ออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมการทวนสอบ ประสานงานการสอบคัดเลือกนิสิต
เข้าศึกษาและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาผลการประเมินรายวิชา จัดท า มคอ 7 และเป็นคณะท างานกลุ่ม
ย่อยพิจารณาเรื่องต่างๆของหลักสูตรก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา เป็นต้น 

4.3 ระบบการพัฒนาอาจารย์ 
ภาควิชามีนโยบายในการสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่จะได้

น ามาใช้เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย คณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาฯมีความตั้งใจในการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรู้ โดยคณาจารย์ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งการวิจัยระยะสั้น การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิจัย การประชุมและการ
ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ทั้งนี้ ภาควิชาฯให้การสนับสนุนในเชิงงบประมาณ โดยให้การจัดสรรงบในโครงการพัฒนาศักยภาพแก่คณาจารย์ใน
ภาควิชา  นอกจากนี้ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ในเรื่ องที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้พิจารณามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร เช่น โครงการอบรมแนวทางการกรอกมคอ. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนบัณฑิต โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21เป็นต้น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองตามความต้องการในทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความก้าวหน้าในสายงานตามล าดับขั้น จึงได้จัดโครงการให้อาจารย์ในภาควิชาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
กัน ทั้งในเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งศึกษาและส่งเสริมความรู้เพ่ือการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักด้านหนึ่งในการพัฒนาประเทศ สืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก
ก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมในทุกด้าน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมเพ่ือความ
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สะดวกสบาย เพ่ือคุณภาพชีวิต เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจ าเป็นต้องน าทรัพยากรไปใช้
ประโยชน์และปล่อยของเสียกลับสู่สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีขีดจ ากัดจึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนเพ่ือให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 การวางระบบการเรียนการสอน และการประเมิน 
เริ่มจากการพิจารณาก าหนดผู้สอนท าโดยภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมให้ผู้สอนมี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับต่างๆ ที่ก าหนดโดย สกอ. ทั้งนี้อาจารย์ทุกคนในภาควิชาจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจึงสามารถสอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้ทุกคน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดวางระบบผู้สอน
ตามความรู้ความช านาญของอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามา รวมทั้งงานวิจัย
ของอาจารย์ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ได้แบ่งกลุ่มอาจารย์ออกเป็นกลุ่มตาม
ประสบการณ์และความช านาญของอาจารย์แต่ละท่านเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และ ด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และในทุกภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา จะประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย จากนั้น
กรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาฯจะน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนจากนิสิตมาเป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุง
ระบบและกลไกในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

ส าหรับการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ ทางหลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม จากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาฯ   
นอกจากนี้ นิสิตในหลักสูตรยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองผลงานจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 

5.2 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุมและก ากับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการรู้ให้ได้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยตรวจติดตามการจัดการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 รวมทั้งพิจารณาน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้เป็นไปตาม curriculum mapping และวางแผนให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาฯ 
ร่วมกับภาควิชาฯ แต่งตั้งกรรมการทวนสอบของแต่ละรายวิชา เพ่ือด าเนินการจัดท าทวนสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
โดยกรรรมการที่แต่งตั้งนั้นจะต้องไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ เพ่ือท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้เป็นไปตาม curriculum mapping เอกสารประกอบค าสอน เครื่องมือประเมิน วิธีการพิจารณาเกรด และผล
การเรียนรู้ของนิสิต โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวิชาที่จะทวนสอบ คือ จะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เป็น
รายวิชาบังคับของหลักสูตรก่อน และเปลี่ยนรายวิชาที่ท าการทวนสอบทุกปีการศึกษา เพ่ือให้สามารถทวนสอบ
รายวิชาของสาขาวิชาฯได้ครบทุกรายวิชา นอกจากนี้ ยังมีการจากการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้จากการ
ประเมินตนเองของนิสิตในแต่ละวิชา และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รวบรวมและน าผลทวน
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สอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
เพ่ือท าการสรุปผลการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากนั้นจึงแจ้งผลสรุปแก่อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา เพ่ือน าผลการทวนสอบดังกล่าวไปใส่ในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในมคอ. 5 
และ 7 และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงซึ่งน าไปสู่การพัฒนาเรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม โดยรองคณบดีฝ่ายกายภาพ และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ในการมีวางแผนจัดหา ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและ
คณาจารย์ เพ่ือตรวจสอบและสรุปผลความต้องการปรับปรุง หรือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โ ดยทุกภาค
การศึกษาคณะกรรมการครุภัณฑ์ของภาควิชาฯ ซึ่งมีกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมด้วย จะท าการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ประจ าปีการศึกษา เพ่ือพิจารณาศักยภาพและความเพียงพอของครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งเสนอซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามไปหารือกับคณะกรรมการฝ่ายแผนของภาควิชาฯ แล้วจึงประชุมร่วมกับภาควิชาเพ่ือจัดอันดับ
ความส าคัญของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะจัดซื้อ เพ่ือเสนอรายการครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อในปีการศึกษาต่อไป รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ต่างๆ โดยทุกสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จะมีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ ผลที่ได้และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง ส าหรับใช้
วางแผนในการปรับปรุงระบบในปีการศึกษาต่อไป 

ภาควิชาฯ และคณะ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิตและบุคลากร ดังนี้ 
-  ห้องเรียนปรับอากาศ พร้อม LCD Projector, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ กระดานไวท์บอร์ด เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และชุดเครื่องเสียง 
-  ห้องปฏิบัติการ ส าหรับให้นิสิตบัณฑิตศึกษาท าวิจัย บริเวณ ชั้น 5 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม โดยมี

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น Atomic Absorption Spectrophotometer Gas Chromatographer-
Mass Spectrophotometer รวมถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานให้นิสิต เพียงพอส าหรับการท าวิจัย  และมีการ
จัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม ทางภาควิชาฯ ได้เสนอของบประมาณ ปี 2560-63 ส าหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ 
จ านวน 48 รายการ  โดยในปี 2561 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง HPLC High Performance liquid 
Chromatographer และตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ Anaerobic Chamber และได้รับบริจาคเครื่อง Atomic 
Absorption Spectrophotometer จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ NEDO (New Energy 
and Technology Development Organization) ประเทศญี่ปุ่น  

-  ห้องประชุม เพ่ือรองรับการเรียนการสอนที่มีนิสิตจ านวนมาก และการจัดสัมมนาต่างๆ 
-  ห้องสโมสรนิสิต ส าหรับให้นิสิตได้มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
-  พ้ืนที่อ่านหนังสือ ส าหรับให้นิสิตได้นั่งพักผ่อนระหว่างรอเรียน 
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-  ระบบอินเตอร์เน็ต ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้ติดตั้งระบบ LAN และ Wi Fi บริเวณชั้น 4 และ 5 ให้นิสิต
สามารถใช้อินเตอร์เน็ต สืบหาข้อมูลในการท าวิจัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการ WIFI ของ AIS มาช่วยเสริม
ระบบ 

-  ระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ด้วยทีวีและกล้อง
วงจรปิด รวมถึงระบบน้ าประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร 

- ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารภายหลังเวลาราชการ บริเวณชั้น 4-5 เพ่ือความปลอดภัยของนิสิตที่มี
ความจ าเป็นต้องท าการทดลองภาคปฏิบัติการนอกเวลา 

นอกจากนี้ทางภาควิชาฯได้เตรียมงบประมาณซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไว้เพ่ือรองรับส าหรับครุภัณฑ์
ที่เสียหาย โดยได้มีการมอบหมายให้คุณศุภศักดิ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมีและความ
เรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ ภายหลังสิ้นปีการศึกษา นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และสารเคมี เพ่ือด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์หรือสารเคมีเพ่ือทดแทนอันที่แตกหักหรือเสียหาย 
และเพ่ือเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

และเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.  

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อาจารย์ประหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 



73 
 

      ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
และเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.  
2563 2564 2565 2566 2567 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะให้
ด าเนินการ 

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

x* x* x* x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x* x* x* x* x 

* เป็นการประเมินตัวชี้วัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี ้

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

- การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/ข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน หลัง
การวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับ
กลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

- การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

- การประเมินหลักสูตรในภาพรวมในรูปแบบแบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสิตกับตัวแทน
อาจารย์ 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 

- การประเมินในรูปแบบแบบสอบถามหรือการประชุม 
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
- ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรมีการประเมินผลงานมคอ.7 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7    
ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ด าเนินการ เช่น กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เพ่ือให้ได้จ านวนนิสิตตรงตามแผนการรับนิสิต กลยุทธ์การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้นิสิต
จบการศึกษาตรงเวลา เป็นต้น 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาคปรับปรุง
ทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจัดท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา 
- ที่ประชุมภาควิชาพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร

และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบการศึกษา
ต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี 

 
 


