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สารบญั 
 หน้า 
หมวดท่ี 1. ข้อมูลทัว่ไป  
1. รหสัและชื่อหลกัสตูร 1 
2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 1 
3. วชิาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 1 
5. รปูแบบของหลกัสตูร  
 5.1 รปูแบบ 1 
 5.2 ภาษาทีใ่ช ้ 1 
 5.3 การรบัเขา้ศกึษา 1 
 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบนั 1 
 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 1 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 2 
7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 2 
9. ชื่อ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 2 
10. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 2 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
 11.1 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ 3 
 11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 3 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั  
 12.1 การพฒันาหลกัสตูร 4 
 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั 4 
13. ความสมัพนัธ ์(ถา้ม)ี กบัหลกัสตูรอื่น ทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอื่นของสถาบนั 4 
หมวดท่ี 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร  
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 5 
2. แผนพฒันาปรบัปรุง 6 
หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร  
1. ระบบการจดัการศกึษา  
 1.1 ระบบ 6 
 1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 6 
 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 6 
2. การด าเนินการหลกัสตูร  
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สารบญั 
 หน้า 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 6 
 2.2 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 7 
 2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเขา้ 7 
 2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนักศกึษาในขอ้ 2.3 7 
 2.5 แผนการรบันักศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ปี 8 
 2.6 งบประมาณตามแผน 8 
 2.7 ระบบการศกึษา 8 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั 8 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน  
 3.1 หลกัสตูร  
  3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวม 9 
  3.1.2  โครงสรา้งหลกัสตูร 9 
  3.1.3  รายวชิา 9 
  3.1.4  แผนการศกึษา 14 
  3.1.5  ค าอธบิายรายวชิา 16 
 3.2 ชื่อ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
 3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 30 
 3.2.2 อาจารยป์ระจ า  31 
 3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 31 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ  
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1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศกึษา 32 
2.  การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น  
 2.1  คุณธรรมและจรยิธรรม  32 
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 2.3  ทกัษะทางปัญญา  34 
 2.4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ  34 
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3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา  35 
หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา  
1.  กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน 35 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา 35 
3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 36 
หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์  
1.  การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 36 
2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่อาจารย ์ 36 
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และค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ  
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เรยีนการสอน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี 

126 
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128 

10. ตารางเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างระหว่างหลกัสตูรปรบัปรงุกบัหลกัสตูรเดมิ 135 
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หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม และบณัฑติวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี 1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย:  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
 ภาษาองักฤษ: Master of Engineering Program in Environmental Engineering 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเตม็ (ภาษาไทย):   วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
 ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):   Master of Engineering (Environmental Engineering) 
 ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):   M.Eng. (Environmental Engineering) 
3. วิชาเอก 
 วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รปูแบบ 
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1  และ แผน ก แบบ ก 2  
 5.2  ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย และภาษาองักฤษบางรายวชิา 
 5.3  การรบัเข้าศึกษา 
  รบันักศกึษาไทย และนักศกึษาชาวต่างประเทศ ทีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
   - 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
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 เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  ปรบัปรุงจากหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในคราวประชุมครัง้ที ่7/ 2560 วนัที ่ 5 เดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2560 

 สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในรอบเวยีนเมื่อวนัที ่27 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 เปิดสอน  ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสตูรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2561 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

- วศิวกรสิง่แวดลอ้ม (Environmental Engineer) 
- วศิวกรผูค้วบคุมกระบวนการผลติ (Process Engineer) 
- นักวชิาการหรอืนักวจิยั (Academic scholar or Researcher) 
- อาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาของรฐัหรอืเอกชน 
- ประกอบอาชพีอสิระและเป็นเจา้ของธุรกจิ 

9. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 
1 นางภญิญฑ์ติา  มุ่งการ
ด ี

x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์Ph.D. (Environmental Engineering)  
M.Sc. (Environmental Engineering) 
วท.บ. (จุลชวีวทิยา) 

2 นางสุมนา ราษฎรภ์กัด ี x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์วท.ด.(การจดัการสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

3 นางไปรยา  เฉยไสย 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

Dr.Eng. (Energy & Environmental 
Engineering) 
M.Eng. (Environmental Engineering) 
B.Eng. (Environmental Engineering) 

4 นายวษิณุ แทนบุญช่วย x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วศ.ด. (วศิวกรรมเคม)ี 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคม)ี 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี 

  
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
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   ในปัจจุบนัประเทศไทยมกีารพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างกวา้งขวางและขยายตวัอย่างรวดเรว็ เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถแข่งขนักบันานาประเทศและสามารถ
ก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได ้ผลจากการเพิม่จ านวนของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็ ประกอบ
กบัการเพิม่จ านวนของประชากรของประเทศ การโยกยา้ยถิน่ฐานเพื่อการประกอบอาชพี สง่ผลใหเ้กดิปัญหา
การเพิม่ขึ้นของประชากรในชุมชนอย่างรวดเรว็จนเกดิความแออดั และก่อให้เกดิปัญหามลพษิสิง่แวดลอ้ม
ตามมา เช่น ปัญหาแหล่งน ้ าเน่าเสียที่เกิดจากน ้าทิ้งของชุมชนหรือการปล่อยทิ้ง น ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัญหาดา้นขยะมลูฝอย ของเสยีอนัตรายและ ปัญหาจากอากาศเป็นพษิ เป็นตน้ ซึง่เป็นปัญหาที่
เร่งด่วนและส าคญัทีต่้องมกีารวางแผนจดัการและด าเนินการแก้ไข เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  
   จากกรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่
กล่าวว่า ประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้เศรษฐกิจ 
สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ท าให้ต้องยดึกรอบแนวคดิและหลกัการในการวางแผนที่ส าคญั 
ดงันี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (2) คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา
อย่างมสีว่นร่วม (3) การสนับสนุนและสง่เสรมิแนวคดิการปฏริปูประเทศ และ (4) การพฒันาสูค่วามมัน่คง มัง่
คัง่ ยัง่ยนื สงัคมอยู่ 
ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อสร้างการพัฒนาประเทศไทยอย่างยัง่ยืน อีกทัง้ยังค านึงถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต เช่น การรวมตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยน
ศูนย์กลางอ านาจทางเศรษฐกจิโลกมาอยู่ในภูมภิาคเอเชยี ความต้องการและปัญหาดา้นพลงังาน แนวโน้ม
การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น การพฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
ประเทศ ฯลฯ จงึเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยทีจ่ะต้องเตรยีมความพรอ้มใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของ
โลกและรบัมอืกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้จากการพฒันาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและการ
สร้างชุมชนพอเพยีง เพื่อคุณภาพชวีติที่ดขีึ้นของประชาชน ดงันัน้การพฒันาหลกัสูตรจึงต้องพจิารณาถึง
ประเดน็ดงักล่าวขา้งต้น เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑติทีด่มีคุีณภาพ และใฝ่เรยีนรูซ้ึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประเทศได ้
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
   ปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มโดยส่วนใหญ่มกัเกดิจากการทีบุ่คคลหรอืองค์กรต่างๆ เป็นผูก่้อใหเ้กดิ
มลพษิ บุคคลเหล่านัน้มิได้ตระหนักถึงหน้าที่ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม ขาดคุณธรรม และจริยธรรม
รวมถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการในการควบคุม หรือลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการ
เปลี่ยนแปลงของบรบิทด้านสงัคม เช่น โครงสร้างประชากรที่เริม่เขา้สู่ภาวะสงัคมผู้สูงอายุ การต่อต้านของ
ชุมชนท้องถิ่นต่อโครงการพฒันาหรอืโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาภยั
คุกคามจากภาวะโลกรอ้น ฯลฯ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทางดา้นวฒันธรรม เช่น ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
กบัการด ารงชพีของมนุษย์ ความต้องการให้ภาคเอกชนมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม ฯลฯ ประกอบกบัการ
เปลีย่นแปลงของบรบิทดา้นกฎหมายทีใ่หส้ทิธแิก่ประชาชนในการมสีว่นรว่มและตรวจสอบการด าเนินงานของ
ภาครฐัตามที่ก าหนดในกฎหมายต่างๆ ซึ่งวศิวกรสิง่แวดล้อมผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบโดยตรงต้องมกีารจดัการ
ความรู้ทางด้านการควบคุม/ป้องกันและการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานที่ค านึงถึง
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คุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืชีน้ าและกลไกขบัเคลื่อนใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื
อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนไทย 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและการพฒันาทางด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง จงึจ าเป็นต้อง
พฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกที่มีศกัยภาพและสอดคล้องกบัปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุ บนั และที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบตัิงาน มีความสามารถในการน าความรู้มาใช้ในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาเพื่อลด
ผลกระทบจากมลพษิสิง่แวดล้อม มคีวามสามารถในการปรบัตวัเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ทางด้านทฤษฎีและ
ปฏบิตั ิมคุีณธรรมและจรยิธรรมในวชิาชพี 
   ดงันัน้ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาหลกัสตูร การ
จดัการเรยีนการสอน การวจิยั การพฒันาบุคลากรให้มจีุดเด่นและมคุีณภาพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่ต้องการ รวมทัง้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณของวิศวกร โดย
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรบัปรุงนี้ เพื่อผลผลติทางวชิาการและงานวจิยัใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้
และเป็นการพฒันาเทคโนโลยใีหก้า้วหน้าสูน่านาประเทศ 
 12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
   การพฒันาหลกัสตูรไดส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัทีเ่น้นการเป็นสถาบนัการเรยีนรูพ้ล
วตัรระดบัแนวหน้าในการผลติมหาบณัฑติ และพฒันาบุคลากรทีม่มีาตรฐานคุณภาพการอุดมศกึษา และการ
สร้างความเป็นเลศิในการประยุกต์เทคโนโลยแีละพฒันานวตักรรมอกีทัง้ยงัเป็นภาระหนึ่งของพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัทีม่ไีวผ้ลติมหาบณัฑติและพฒันาบุคลากร ดงันี้ 

- ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาความรูแ้ละนวตักรรม 
- บรกิารวชิาการแก่สงัคม 
- พฒันาองคก์ารธรรมาภบิาล 
- เพิม่ขดีความสามารถของระบบและกลไกการประกนัคุณภาพและการจดัการความรู้ 
- ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
- ประยุกตเ์ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและพฒันานวตักรรม 

13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบนั 
 13.1 การบริหารหลกัสูตร 
   ไม่ม ี
 13.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
   - มีรายวิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 รายวิชา คือ 
EN007000 การน างานวิจัยสู่ธุรกิจส าหรับการประกอบการด้านวิศวกรรม  (Research to Business for 
Engineering Entrepreneurship) และ  EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering 
Research Methodology)  
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13.3 รายวิชาในหลกัสูตรน้ีมีผู้เรียนในสาขาอ่ืนเรียนด้วยหรือไม่  อย่างไร 
   - มงีานวจิยัทีท่างหลกัสตูรท าร่วมกบัสาขาวชิาวศิวกรรมเคมแีละสาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร 

 

หมวดท่ี 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1  ปรชัญา 
   หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) มุ่งผลติมหาบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเชงิลกึในวชิาการดา้นวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม หลกัการและ
ทฤษฎใีนสาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม มคีวามสามารถในการท าวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาชพีได ้โดย
การใชค้วามรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิน ามาประยุกตใ์หเ้กดิการพฒันาความรูใ้หม่หรอืวธิกีารปฏบิตัิงาน
ใหม่ในสาขาวชิาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์มคุีณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาการและวชิาชพี และ
มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชพี 
 1.2  วตัถปุระสงค ์
   หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติมหาบณัฑติทีม่คุีณสมบตัดิงันี้ 
   1. มคีวามสามารถในการใชค้วามรู ้ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ใน
การคดิวเิคราะห ์รเิริม่สรา้งสรรคง์าน และแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้หรอืปัญหาทางวชิาการขัน้สงูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสม 
   2. มคีวามสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษในการศกึษาเรยีนรู ้สามารถถ่ายทอดสื่อสาร
ความรู้ในทางวชิาการได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
สามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สถานการณ์ 
   3. มีความรู้ลึกในด้านวิศวกรรมสิง่แวดล้อมและสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพขัน้สูง  
หรอืการวจิยัเพื่อแกปั้ญหาหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
   4. มวีุฒภิาวะ ความเป็นผูน้ า มมีนุษยสมัพนัธ์ และทกัษะในการท างานเป็นหมู่คณะและเครอืข่าย 
สามารถบรหิารจดัการงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มจีติสาธารณะ เสยีสละ อุทศิตนเพื่อสงัคม ถอืเอาประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ ภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาต ิมทีศันคตทิีด่ตี่อการท างานและใชช้วีติ
ในสงัคมพหุวฒันธรรม 
   5. มคุีณธรรม จรยิธรรม มวีนิัย รบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั องค์กร สงัคม และประเทศชาติ 
ประกอบวชิาชพีดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและมจีรรยาบรรณ 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
⚫ การพฒันาการเรยีนการสอน 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

นักศกึษาพฒันางานวทิยานิพนธ ์
1. มจี านวนชัว่โมงหรอืหวัขอ้การ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 
2. แบบทดสอบความสามารถจรงิ 

⚫ การพฒันานักศกึษา 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
เผยแพร่งานวจิยั 
2. ส่งเสรมิใหน้ักศกึษามคีุณธรรม
และจรยิธรรม 

1. จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิ  
นักศกึษาใหม้คีวามเป็นผูน้ าและ
ผูร้่วมงานทีด่ ีมมีนุษยสมัพนัธ ์
2. จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้
นักศกึษามคีุณธรรม จรยิธรรม 

⚫ การเปลีย่นแปลงจุดเน้นของ
หลกัสตูร 

1. เพิม่ทกัษะในการท างานของ
นักศกึษา 

1. การพานักศกึษาไปดงูานนอก
สถานทีใ่นโรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ปรบัปรุงวชิาปฏบิตักิารเพื่อให้
นักศกึษามคีวามรู ้

⚫การเพิม่เน้ือหาใหม่ๆ  ทีส่ าคญั 1. ท าการทบทวนเนื้อหาใน
หลกัสตูร 

1. ปรบัปรุงเนื้อหาในรายวชิาในส่วน
สาระใหมห่รอืเพิม่เตมิเน้ือหา 

 

หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   ระบบการจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย 
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่2 ขอ้ 7 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
 1.2  การจดัการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 (ถา้ม)ี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   - 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศกึษาตน้  เดอืนสงิหาคม - เดอืนธนัวาคม 
   ภาคการศกึษาปลาย เดอืนมกราคม - เดอืนพฤษภาคม 
   ภาคการศกึษาพเิศษ เดอืนมถิุนายน - เดอืนกรกฎาคม (ถา้ม)ี 
 
 
 2.2  คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
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   2.2.1 แผน ก แบบ  ก 1  
(1)  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

หมวดที ่5 ขอ้ 21.2 หรอืเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่นทีป่รบัปรุงใหม่ 
(2)  เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ หรอืสาขาวชิาวทิยาศาสตร์  

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.00 จากสถาบันการศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ได้ให้การรบัรอง หรอืมปีระสบการณ์ท างาน
อย่างน้อย 1 ปี 

(3)  ในกรณีที่ คุณสมบัติ ไม่ เ ป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ (2)  ให้อยู่ ในดุลพินิ จของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

   2.2.2 แผน ก แบบ  ก 2 
(1)  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

หมวดที ่5 ขอ้ 21.2 หรอืเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่นทีป่รบัปรุงใหม่ 
(2)  เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ หรอืสาขาวชิาวทิยาศาสตร์  

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไดใ้หก้ารรบัรอง  

(3) ในกรณีทีคุ่ณสมบตัไิม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ (2) ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตร์ หรอืวชิาวศิวกรรมศาสตรส์าขาอื่น ต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาปรบัพืน้ฐานทางวศิวกรรม
สิ่งแวดล้อม แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จ านวน 3 – 6 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S 
(Satisfactory) 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   เนื้อหาในรายวิชาส่วนใหญ่ จะเป็นความรู้ต่อยอดและเจาะลึก แม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะจบ
การศกึษาสายตรงทางดา้นวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม หรอืวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม แต่เนื่องจากในเนื้อหาวชิาต้อง
ใชป้ระสบการณ์จากการท างานประกอบเพื่อใหเ้หน็ภาพรวม และสามารถท าการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาได ้
นักศกึษาทีข่าดประสบการณ์ท างานหรอืไม่ไดท้ างานสายตรงจงึมปัีญหาในการเรยีนบา้ง นอกจากนี้นักศกึษา
บางกลุ่มยงัประสบปัญหาทีเ่กดิจากการใชภ้าษาองักฤษในเอกสาร หนังสอื สือ่การสอน รวมถงึขอ้สอบ 
 2.4  กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   นักศกึษาทีไ่ม่ไดส้ าเรจ็การศกึษาในหลกัสูตรโดยตรงเหล่านี้ จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาปรบั
พืน้ฐานเพิม่เตมิ เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการและแนวคดิก่อนศกึษาดา้นวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มในเชงิลกึ นักศกึษาทีม่ี
พืน้ฐานทกัษะภาษาองักฤษไม่ถงึเกณฑ ์(จดัสอบโดยมหาวทิยาลยั) จะตอ้งลงเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ทัง้นี้ให้
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นหลกั 
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 2.5  แผนการรบันักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 

ชัน้ปี 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ชัน้ปี 2 - - 20 20 20 20 20 20 20 20 
รวม 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเรจ็
การศึกษา 

  20 20 20 20 20 20 20 20 

 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 2,787,000 5,574,000 8,361,000 11,148,000 11,148,000 
รวมรายรบั 2,787,000 5,574,000 8,361,000 11,148,000 11,148,000 

      
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชส้อย ตอบแทนวสัด ุ 1,393,500 2,787,000 4,180,500 5,574,000 5,574,000 
งบครุภณัฑ ์ 836,100 1,672,200 2,508,300 3,344,400 3,344,400 
งบด าเนินการ (พฒันาการเรยีนการสอน 
พฒันานักศกึษา ทุน ฯลฯ) 

557,400 1,114,800 1,672,200 2,229,600 2,229,600 

รวมรายจ่าย 2,787,000 5,574,000 8,361,000 11,148,000 11,148,000 
ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร  =   120,000  บาท 

  
 2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่23/2560) เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิา
และค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่า
ดว้ยการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 หรอืประกาศฯ ทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1  หลกัสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
     แผน ก แบบ ก 1  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ 
     แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ 
   3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

1.  หมวดวิชาบงัคบั   
     1.1 วชิาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกติ) 7 4 
     1.2 วชิาบงัคบั (นบัหน่วยกติ) - 12 
2.  หมวดวิชาเลือก - 12 
3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 36 12 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 36  
   3.1.3 รายวิชา 
     3.1.3.1 หมวดวิชาบงัคบั 
      3.1.3.1.1 หมวดวิชาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกิต) 
       (1) นักศกึษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วย
กติ (Audit) จ านวน 7 หน่วยกติ  และตอ้งมผีลการศกึษาในระดบั S (Satisfactory) 

*EN007000 การน างานวจิยัสูธุ่รกจิส าหรบัการประกอบการดา้นวศิวกรรม                                  
Research to Business for Engineering Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 
(ไม่นับหน่วย

กติ) 
*EN007001    ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ 

Engineering Research Methodology  
3 (2-3-5) 

(ไม่นับหน่วย
กติ) 

**EN627891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  
Seminar in Environmental Engineering 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วย

กติ) 
       (2) นักศกึษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่อไปนี้  แบบไม่นับหน่วย
กติ (Audit) จ านวน 4 หน่วยกติ  และตอ้งมผีลการศกึษาในระดบั S (Satisfactory) 

*EN007000 การน างานวจิยัสูธุ่รกจิส าหรบัการประกอบการดา้นวศิวกรรม 
Research to Business for Engineering Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 
(ไม่นับหน่วย

กติ) 
**EN627891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  1(1-0-2) 
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Seminar in Environmental Engineering (ไม่นับหน่วย
กติ)  

 

       (3) ส าหรบัผู้ที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาวชิา
วศิวกรรมศาสตร์ หรอืวชิาวศิวกรรมศาสตรส์าขาอื่น ต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาปรบัพืน้ฐานทางวศิวกรรม
สิ่งแวดล้อม แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จ านวน 3 – 6 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S 
(Satisfactory) 

*EN627003 หน่วยปฏบิตักิารและกระบวนการทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
Unit and Processes in Environmental Engineering   

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วย

กติ) 
*EN627004 วศิวกรรมสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 

Fundamentals of Environmental Engineering 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วย
กติ) 

      3.1.3.1.2 หมวดวิชาบงัคบั (นับหน่วยกิต) 
         นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านทุกรายวชิา  
จ านวน 12 หน่วยกติ ตามรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

*EN007001    ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ 
Engineering Research Methodology  

3(2-3-5) 
 

*EN627000 เคมขีองน ้า 
Aquatic Chemistry 

3(3-0-6) 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพษิ 
Fate and Transport of Pollutant 

3(3-0-6) 

*EN627002 จลนพลศาสตรแ์ละการออกแบบเครื่องปฏกิรณ์ส าหรบั
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
Kinetics and Reactor Design for Environmental 
Engineering 

3(3-0-6) 

     3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
         นักศกึษาแผน ก แบบ ก 2 ใหล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกติ หรอืรายวชิาอื่นทีเ่ปิดเพิม่เตมิภายหลงั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
(1) กลุ่มวิชา Advanced Environmental Treatments and Technologies 

*EN627100 เทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอ้มขัน้สงู 
Advanced Environmental Biotechnology   

3(3-0-6) 

*EN627101 กระบวนการออกซเิดชนัขัน้สงู 
Advanced Oxidation Processes 

3(3-0-6) 
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**EN627102 กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีขัน้สงู 
Advanced Wastewater Treatment Processes 

3(3-0-6) 

**EN627103 กระบวนการผลติน ้าขัน้สงู 
Advanced Water Treatment Processes 

3(3-0-6) 

   
**EN627104 เทคโนโลยมีลพษิทางอากาศและการจดัการ 

Air Pollution Technology and Management 
3(3-0-6) 

*EN627105 กระบวนการแยกสารทางสิง่แวดลอ้ม     
Environmental Separation Processes 

3(3-0-6) 

**EN627106 วศิวกรรมการบ าบดัของเสยีอนัตราย 
Hazardous Waste Treatment Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627107 นาโนเทคโนโลยสี าหรบัวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
Nanotechnology for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627108 การจดัการและการก าจดัมลูฝอย 
Solid Waste Disposal and Management 

3(3-0-6) 

(2) กลุ่มวิชา Environmental Management 
**EN627200 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรใ์นการวางแผน

สิง่แวดลอ้ม 
Geographic Information System Application of 
Environmental Planning 

3(3-0-6) 

**EN627201 การจดัการของเสยีอุตสาหกรรม 
Industrial Waste Management 

3(3-0-6) 

**EN627202 การประเมนิการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด 
Production Assessment by Cleaner Technology 

3(3-0-6) 

**EN627203 การจดัการคุณภาพน ้า 
Water Quality Management 

3(3-0-6) 

(3) กลุ่มวิชา Natural Treatment and Ecosystem 
*EN627300 การฟ้ืนฟูทางชวีภาพ 

Bioremediation 
3(3-0-6) 

*EN627301 การบ าบดัแบบธรรมชาต ิและการบ าบดัดว้ยดนิ 
Natural and Land Treatment 

3(3-0-6) 

(4) กลุ่มวิชา Waste Recovery 
*EN627400 การบ าบดัแบบไม่ใชอ้ากาศเพื่อการผลติก๊าซชวีภาพ 

Anaerobic Treatment for Biogas Production 
3(3-0-6) 

(5) กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
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**EN627500 จุลชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 
Environmental Microbiology 

3(3-0-6) 

   
**EN627501 การวเิคราะหด์ว้ยเครื่องมอืส าหรบัวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  

Instrumental Analysis for Environmental Engineering 
3(3-0-6) 

**EN627502 พษิวทิยาและสิง่แวดลอ้ม 
Toxicology and Environment 

3(3-0-6) 

     3.1.3.4 วิทยานิพนธ ์
**EN627898 วทิยานิพนธ ์

Thesis 
36 หน่วยกติ 

**EN627899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

12 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ  *  รายวชิาใหม่  
             ** รายวชิาเปลีย่นแปลง 
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ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 
ระบบรหสัวชิา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประกอบดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษจ านวน 2 ตวั ตามดว้ย

ตวัเลขจ านวน 6 หลกั รหสัวิชาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
ก าหนดดงันี้ 

EN62X XXX ตวัอกัษร 2 ตวัแรก หมายถงึ แสดงอกัษรย่อ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 ตวัเลขหลกัที ่1 และ 

2 
หมายถงึ ล าดบัทีส่าขาวชิาทีเ่ปิดสอนกอ่นหลงั 

  เลข 00 หมายถงึ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
  เลข 62 หมายถงึ หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
 ตวัเลขตวัที ่3 หมายถงึ ระดบัของวชิา 
  เลข 7 – 8  หมายถงึ วชิาทีท่ าการสอนในระดบัปรญิญาโท 
  เลข 9 หมายถงึ วชิาทีท่ าการสอนในระดบัปรญิญาเอก 
 ตวัเลขตวัที ่4 หมายถงึ กลุ่มวชิาทีจ่ดัสอน 
  เลข 0 หมายถงึ วชิากลางสาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
  เลข 1 หมายถงึ กลุ่มวชิา Advanced Environmental 

Treatments and Technologies 
  เลข 2 หมายถงึ กลุ่มวชิา Environmental Management 
  เลข 3 หมายถงึ กลุ่มวชิา Natural Treatment and 

Ecosystem 
  เลข 4 หมายถงึ กลุ่มวชิา Waste Recovery 
  เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวชิาอื่น ๆ  
  เลข 8 หมายถงึ วชิาสมัมนา ปัญหาพเิศษ วทิยานิพนธร์ะดบั

ปรญิญาโท 
  เลข 9 หมายถงึ วชิาสมัมนา ปัญหาพเิศษ วทิยานิพนธร์ะดบั

ปรญิญาเอก 
 ตวัเลขตวัที ่5 – 6  หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิาในแตล่ะกลุ่ม 
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   3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 

1 
แผน ก แบบ ก 2 

*EN007001 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ 
Engineering Research Methodology  

3 (2-3-5) 
(ไม่นับหน่วยกติ) 

- 
  

*EN627000 เคมขีองน ้า 
Aquatic Chemistry 

- 3(3-0-6) 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพษิ 
Fate and Transport of Pollutant 

- 3(3-0-6) 

*EN627002 จลนพลศาสตรแ์ละการออกแบบเครื่องปฏกิรณ์ส าหรบั
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
Kinetics and Reactor Design for Environmental 
Engineering 

- 3(3-0-6) 

**EN627898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 - 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบยีนเรียน 12 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 

1 
แผน ก แบบ ก 2 

*EN007001    ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ 
Engineering Research Methodology  

- 3 (2-3-5)  
 

**EN627891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
Seminar in Environmental Engineering  

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกติ) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกติ) 

EN627xxx วชิาเลอืก  
Elective 

- 3(3-0-6) 

**EN627899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบยีนเรียน 10 10 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 
    

 



มคอ. 2 

~ 16 ~ 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 

1 
แผน ก แบบ ก 2 

*EN007000 การน างานวจิยัสู่ธุรกจิส าหรบัการประกอบการดา้น
วศิวกรรม                                  
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

3 (3-0-6)  
(ไม่นับหน่วยกติ) 

- 

**EN627898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 - 

**EN627899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

- 3 

EN627XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- 3(3-0-6) 

EN627XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- 3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบยีนเรียน 12 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 

1 
แผน ก แบบ ก 2 

*EN007000 การน างานวจิยัสู่ธุรกจิส าหรบัการประกอบการดา้น
วศิวกรรม                                  
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

- 3 (3-0-6)  
(ไม่นับหน่วย

กติ) 

EN627XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- 3 (3-0-6)  
 

**EN627898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 - 

**EN627899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

- 6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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   3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
*EN007000 การนำงานวิจัยสู่ธุรกิจสำหรับการประกอบการด้านวิศวกรรม                                  

Research to Business for Engineering Entrepreneurship 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3 (3-0-6) 

 การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์ส ินทางปัญญา การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาดขั้นสูงสำหรับการ
เป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม แผนธุรกิจ แนวปฏิบัติที่ดี  

 

 Innovation and intellectual property management, E-
commerce & supply chain management, advanced marketing 
for engineering entrepreneurship, business plan, good practice 

 

   
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์                           

Engineering Research Methodology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3 (2-3-5) 

 ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ จริยธรรม การ
คัดลอกผลงาน การทบทวนวรรรณกรรม การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ การ
อ่านบทความทางเทคนิค การกำหนดปัญหา การตั้งคำถามการวิจัย การ
วางแผนโครงการหรืองานวิจัย การสุ่มตัวอย่างข้อมูล การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือวิจ ัย ประมวลหลักการปฏิบ ัต ิงาน และ
มาตรฐาน การจัดการและการนำเสนอข้อมูล การเขียนบทความวิชาการ  
การนำเสนอ 

 

 Overview of engineering research methodology, ethics, 
plagiarism, literature review, critical analysis of publications, 
reading of technical papers, problem identification, research 
question, research or project planning, data sampling, data 
collection, data analysis, research tools, code of practice and 
standards, data management and presentation, academic 
writing, presentation 
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*EN627000 เคมีของน้ำ    3(3-0-6) 
 Aquatic Chemistry  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 หลักมูลของเคมีน้ำ เคมีสมดุล เทอร์โมไดนามิกซ์ เคมีกรดเบส เคมี
ของโลหะในน้ำ เคมีร ีด ๊อกซ์ ปฏิบ ัต ิการเคมีน ้ำสำหรับว ิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

 

 Fundamentals of aquatic chemistry, equilibrium 
chemistry, thermodynamics, acid-base chemistry, chemistry of 
metals in aqueous systems, redox chemistry, water chemistry 
laboratory for environmental Engineering 

 

   
**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษ     3(3-0-6) 

 Fate and Transport of Pollutant   
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 เคมีสิ่งแวดล้อม วัฎจักรชีวธรณีเคมี การกระจายและการแบ่งส่วน
ของสารมลพิษระหว่างเฟส  ผลของกระบวนการผสมต่อการกระจาย การ
เคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูปของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษาวิถี
ธรรมชาติและการขนถ่ายของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม  

 

 Environmental chemistry, biogeochemical cycle, 
distribution and partitioning of pollutant between phases, 
effect of mixing processes to dispersion  movement and 
transformation of pollutants in environment, case studies of  
fate and transport of pollutant in environment 

 

   
*EN627002 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์สำหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  
3(3-0-6) 

 Kinetics and Reactor Design for Environmental 
Engineering 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 หลักมูลของจลนพลศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ใช้ เทอร์โม
ไดนามิกส์ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอกพันธุ์แบบเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน 
การออกแบบเคร ื ่ องปฏ ิกรณ ์ ผลของอ ุณหภ ูม ิและความด ันต่อ
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จลนพลศาสตร์ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ออกแบบคอลัมน์สำหรับ
งานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 Fundamentals of chemical kinetics and application of 
thermodynamics, kinetics of single and multi homogeneous 
reaction, reactor design, effect of temperature and pressure on 
kinetics, bioreactor design,  column design for environmental 
engineering 

 

   
*EN627003 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

 Unit and Processes in Environmental Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพ การวัดการไหล การคัดแยก การกวน
และการรวมและการจับตัวของตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว การ
กรอง การเติมอากาศและการถ่ายโอนมวลของแก๊ส หน่วยกระบวนการ
ด้านเคมีฟิสิกส์ การทำให้เป็นกลาง การตกตะกอนทางเคมี การฆ่าเชื้อ 
ภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา กระบวนการบำบัด การใช้
อากาศ กระบวนการบำบัดไม่ใช้อากาศ  กระบวนการบำบัดประเภทบ่อ 
การบำบัดและกำจัดสลัดจ์ 

 

 Physical unit operations, flow measurement, screening, 
flow equalization, coagulation and flocculation, 
sedimentation, floatation, filtration, aeration and gas transfer, 
chemical and physico-chemical unit processes, neutralization, 
chemical precipitation, disinfection,  overview of biological 
wastewater treatment, aerobic treatment process, anaerobic 
treatment process, pond treatment process, treatment and 
disposal of sludge. 

 

   
*EN627004 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

Fundamentals of Environmental Engineering 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี

3(3-0-6) 

 สมดุลมวลและพลังงานในสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำ การบำบัดน้ำ
เสีย การควบคุมมลพิษอากาศ การควบคุมมลพิษเสียง การจัดการขยะ 
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การจัดการของเสียอันตราย  การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก 
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Environmental mass and energy balances, water 
treatment, wastewater treatment, air pollution control, noise 
pollution control, solid waste management, hazardous waste 
management, global atmospheric change, environmental 
management system 

 

   
*EN627100 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง       3(3-0-6) 

 Advanced Environmental Biotechnology    
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ จุล
ชีววิทยา ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล การเปลี่ยนภาวะทางชีวภาพ
และการย่อยสลายทางชีวภาพ ปฏิกรณ์ชีวภาพ การติดตามสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ การควบคุมมลพิษทางชีวภาพ การกำจัดสารอาหารทาง
ชีวภาพ การผลิตการผลิตพลังงานและสารเคมีจากของเหลือทิ้ง 

 

 Environmental situation and biotechnology application, 
microbiology, biochemistry and molecular biology, 
biotransformations and biodegradations, bioreactors biological 
environmental monitoring, biological pollution control, 
biological nutrient removal, energy and chemical production 
from residue 

 

   
*EN627101 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Oxidation Processes  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN627002 Kinetics and Reactor Design 
for Environmental Engineering 

 

 ชนิดของกระบวนการออกซิเดช ันขั ้นสูง กลไกของปฏิก ิร ิยา
กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง โอโซนที่พีเอชสูง เฟนตัน โอโซนไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ ยูวีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  ยูวีโอโซน  โฟโตแคทตาไลสิส  
การประยุกต์ของกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงสำหรับการผลิตน้ำประปา
และบำบัดน้ำเสีย 
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 Type of advanced oxidation processes (AOP), reaction 
mechanism of various type of AOP including ozonation at high 
pH, Fenton, O3/H2O2 UV/H2O2, UV/O3, photocatalysis,  
application of advanced oxidation processes for the treatment 
of drinking water and wastewater 

 

   
**EN627102 กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสงู   3(3-0-6) 

 Advanced Wastewater Treatment Processes  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :   ไม่มี  
 แนวคิดการออกแบบระบบน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป แอคติ
เวตเตดสลัดจ์  บ่อปรับเสถียร ถังโปรยกรอง ระบบบำบัดขั้นสูงแบบขั้นสงู 
การกำจัดสารอาหาร ระบบถังปฎิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน ระบบยูเอเอสบี 
การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

 

 Conceptual design of wastewater systems, conventional 
wastewater treatment system: activated sludge, stabilization 
pond, tricking filter, advanced wastewater treatment system, 
nutrients removal, membrane bioreactor, UASB, wastewater 
reuse 

 

   
**EN627103 กระบวนการผลิตน้ำขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Water Treatment Processes  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :    ไม่มี  
 แนวคิดการออกแบบกระบวนการผลิตน้ำ การออกแบบระบบผลิต
น้ำสำหรับชุมชน การตกตะกอน การกรอง การกำจัดเหล็กและแมงกานิส 
เมมเบรน  การเติมโอโซน ระบบกักเก็บและการจ่ายน้ำ  การประมาณ
ความต้องการใช้น้ำ  อุปกรณ์ระบบท่อและระบบผลิตน้ำ 

 

 Conceptual design of water treatment proceses, design 
water treatment systems for domestic and industrial 
sedimentation, filtration, iron and manganese removal, 
membrane, and ozonation, water storage and distribution 
systems, estimation of water deman, piping and water 
production equipment 
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**EN627104 เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการจัดการ  3(3-0-6) 
 Air Pollution Technology and Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 ความรู ้หลักมูลด้านมลพิษอากาศ แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ 
กระบวนการเกิดมลพิษอากาศ ผลกระทบของมลพิษอากาศ ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ การกระจายของสารมลพิษใน
บรรยากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ แนวคิดในการจัดการ
มลพิษอากาศ การควบคุมแหล่งกำเนิดของมลพิษ  กระบวนการบำบัดมล
สารทางอากาศก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ 

 

 Fundamental knowledge of air pollution, sources of air 
pollution, air pollution generation processes, impact of air 
pollution, basic meteorological knowledge relevant to air 
pollution, atmospheric dispersion of air pollutants, sampling 
and analysis, concept of air pollution management, control of 
air pollution sources, treatment processes of air pollutants 
emission 

 

   
*EN627105 กระบวนการแยกสารทางสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

 Environmental Separation Processes   
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับสารประกอบอินทรีย์ด้วยถ่านกัม
มันต์  วัสดุดูดซับด้วยโลหะออกไซด์  วัสดุนาโนสำหรับการดูดซับทาง
สิ่งแวดล้อม  การตกตะกอนทางเคมี ไมโครฟิลเตรชัน อัลตราฟิลเตรชัน 
นาโนฟิลเตรชัน รีเว ิร ์สออสโมซีส อิเลคโตรไดอะไลซิส การไล่ก๊าซ 
เทคโนโลยีการกำจัดสารมลพิษความเข้มข้นต่ำ 

 

 Ion exchange, adsorption of organic compounds with 
activated carbon, metal oxide based adsorption, 
nanomaterials for environmental adsorption, chemical 
precipitation, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, 
reverse osmosis, electrodialysis, gas stripping, trace pollutants 
removal technologies 
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**EN627106 วิศวกรรมการบำบัดของเสียอันตราย   3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Treatment Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 คุณลักษณะของของเสีย ชีวเคมี เคมีและความเป็นพิษของของเสีย 
หลักมูลของการออกแบบกระบวนทางวิศวกรรมสำหรับของเสียอันตราย 
กายภาพ เคมี เคมีและกายภาพ ชีวภาพ การใช้ความร้อน การกำจัด การ
ทำให้เป็นของแข็งและทำเสถียรภาพ การออกซิเดชั ่น รีดักชั ่น การ
ตกตะกอน การเผา การบำบัดทางชีวภาพ การฝังกลบ การบำบัดด้วยดิน  

 

 Waste characteristics, biochemistry chemistry and toxicity 
of waste, fundamentals of engineering process design for 
hazardous waste, physical, chemical, physicochemical, 
biological, thermal, disposal, solidification and stabilization, 
oxidation, reduction, precipitation, incineration, biological 
treatment, landfill, land treatment 

 

   
**EN627107 นาโนเทคโนโลยีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Nanotechnology for Environmental Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 คำจำกัดความนาโนเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ในด้านความรู้
พื้นฐานทางเคมี ฟิสิกส์ ชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี การ
ผลิตวัสดุนาโน การวิเคราะห์คุณลักษณะวัสดุนาโนและชีวโมเลกุล การ
ประย ุกต์ใช ้ในสาขาวิศวกรรมสิ ่งแวดล้อม ด ้านการบำบัดมลพิษ 
ผลกระทบของการใช้นาโนเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 Definition of nanotechnology, application of 
nanotechnology, knowledge of chemistry, physic and 
molecular biology related to nanotechnology, production of 
nanomaterial, characterization of nanomaterials and 
molecular biology, implementation of nanotechnology in 
environmental engineering for pollution treatment, 
environmental impact of nanotechnology 
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**EN627108 การจัดการและการกำจดัมูลฝอย  3(3-0-6) 
 Solid Waste Disposal and Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 การระบุแหล่งกำเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย  การ
ประมาณปริมาณมูลฝอย ระบบรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย เทคโนโลยีใน
การแยกมูลฝอยและในการกำจัดมูลฝอย การออกแบบตามแนวคิด
สำหรับระบบการเผา  ระบบหมักทำปุ๋ย   และการฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล  การหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์   การวางแผนในการ
จัดการมูลฝอย 

 

 Identification of sources, composition and properties of 
solid waste, solid waste quantity estimation, collection and 
transportation system, materials separation and processing 
technologies, solid waste disposal technologies, conceptual 
design  for combustion system, composting  system and 
sanitary landfill, material recycling, planning in solid waste 
management 

 

   
**EN627200 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

 Geographic Information System Application of 
Environmental Planning   

 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 แนะนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วิธีการจับ
ภาพ เก็บข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล วิเคราะห์ แบบจำลอง และและการ
แสดงผล กระบวนการเฉพาะทางของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ 
การวาดแผนที่ ประชากรศาสตร์ การเลือกพื้นที่ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 
การวิเคราะห์ความชัน แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข การประยุกต์ในด้าน
แบบจำลองสิ ่งแวดล้อม การวางแผนเชิงพื ้นที ่ การวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

 

 Introduction to geographic information systems (GIS), a 
set of hardware, software, methods for capture, storage, 
management, manipulation, analysis, modeling, and display of 
geographic information, specific GIS method including 
cartography, demography, site selection, spatial analysis, slope 
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analysis, digital elevation models, application for 
environmental modeling, spatial planning and land used 
planning 
   

**EN627201 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 Industrial Waste Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 แหล่งและสมบัติของสารอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม การ
ออกแบบตามทฤษฎีสำหรับการจัดการของเสียจำเพาะและสารอันตราย 
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ใช้ในการบำบัดของเสียอันตราย ผลกระทบและ
ความเสี่ยงต่อบริเวณที่รวบรวมกาก และการปนเปื้อนน้ำใต้ดินของสลดัจ์
จากการบำบัดสารเสี่ยงอันตราย 

 

 Sources and properties of hazardous substances from 
industries, theoretical design for specific waste and hazardous 
substances, present technology for hazardous waste 
treatment,impact and risk of sludge from treated hazardous 
substances on land and groundwater 

 

   
**EN627202 การประเมินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด  3(3-0-6) 

 Production Assessment by Cleaner Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 ที่มาของแนวคิดในเรื่องเทคโนโลยีสะอาด การพัฒนาที่ยั่งยืน ลำดับ
การจัดการของเสีย แนวทางของเทคโนโลยีสะอาด การให้คำจำกัดความ
ของการผลิตสะอาด บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีสะอาดต่อการ
จัดการสิ ่งแวดล้อม วิธีประเมินการผลิตสะอาด การวางแผนและจัด
องค์กร การดำเนินการประเมิน การศึกษาความเป็นไปได้ การปรับปรุง
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือในการประเมินการผลิตสะอาด การ
พัฒนาผังระบบการผลิต การระบุประเภทของเสีย การวัดปริมาณของเสีย 
การสร ้างทางเล ือกในการผลิตสะอาด การประเม ินผลทางเล ือก 
ข้อกำหนดและกฎหมายที่มีผลต่อการผลิตสะอาด กรณีศึกษาของการ
ผลิตสะอาด แนะนำงานภาคสนามและการตรวจสอบของเสีย 

 

 Background of the cleaner technology concept, 
sustainable development, waste management hierarchy, 
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cleaner technology aspects, definition and synonyms of 
cleaner production, effects of cleaner technology assessment 
to environmental management, cleaner production 
assessment methodology, planning and organization, 
assessment procedure, feasibility studies, implementation and 
continuation, tools for cleaner production assessment, 
developing process flow diagrams, identifying waste problems, 
measuring resources and wastes, developing cleaner 
production ideas, evaluation of options, ฺ influence of 
regulations to the application of cleaner production, case 
studies for the application of cleaner production, case briefing 
for field trip and waste audit practice 
   

**EN627203 การจัดการคุณภาพน้ำ  3(3-0-6) 
 Water Quality Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 ประเภทแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์  มาตรฐานคุณภาพน้ำ   
แหล่งกำเนิดมลพิษชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ที ่ดินกับคุณภาพน้ำ แหล่งกำเนิดมลพิษกับคุณภาพน้ำ  
ผลกระทบของการปล ่อยน ้ำเส ียต ่อการเปลี ่ยนแปลงคุณภาพน้ำ 
ส ุขาภิบาลลำน้ำ แนวคิดการจัดการคุณภาพน้ำเชิงวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร์ เกณฑ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การใช ้แบบจำลอง
คณิตศาสตร์ในการจัดการคุณภาพน้ำ และประเมินผล 

 

 Types of water sources and utilization, standard of water 
quality, water pollution sources, community, industry and 
agriculture, relationship between land use and water quality, 
water pollution sources and water quality, impacts of 
wastewater discharges on water quality alteration, stream 
sanitation, water quality management based on engineering 
and economic concept, criteria for water quality improvement, 
mathematical modelling for water quality management and 
assessment 
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*EN627300 การฟื้นฟูทางชีวภาพ    3(3-0-6) 
 Bioremediation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 การปฎิบัติงานด้านการฟื้นฟูในปัจจุบัน การแปรสภาพและการ
เคลื่อนที่ของมลสาร เมแทบอลิซึม และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ การย่อย
สลายทางชีวภาพ  ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูทางชีวภาพในและนอกแหล่งเกิด 
การลดทอตามธรรมชาติ การกระตุ้นทางชีวภาพ การเติมทางชีวภาพ การ
ฟื้นฟูด้วยพืช 

 

 Current remediation practices, fate and transport of 
contaminants,  microbial ecology and metabolism, 
biodegradation, in-situ and ex-situ bioremediation strategies, 
natural attenuation, biostimulation, bioaugmentation, 
phytoremediation 

 

   
*EN627301 การบำบัดแบบธรรมชาติ และการบำบัดด้วยดิน 3(3-0-6) 

 Natural and Land Treatment  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN627001 Fate and Transport of 
Pollutant 

 

 เทคโนโลยีพื้นฐาน และแนวทางการออกแบบคุณลักษณะของน้ำ
เสียและปฏิสัมพันธ์กับระบบ ชลศาสตร์ของดิน กลไกของพืช กลไกใต้ผิว
ดิน กลไกของจุลทรีย์  การบำบัดด้วยดิน บึงประดิษฐ์ บ่อธรรมชาติ การ
ประเมินค่าใช้จ่ายและพลังงาน การเดินระบบ และดูแลบำรุงรักษา  

 

 Basic technology and design approach, wastewater 
characteristic and system interactions, hydraulics of soil, 
vegetation mechanisms, subsurface mechanisms, microbial 
mechanisms, land treatment, constructed wetlands, natural 
ponds, cost and energy considerations, operation, and 
maintenance 

 

   
*EN627400 การบำบัดแบบไม่ใช้อากาศเพือ่การผลิตก๊าซชีวภาพ     3(3-0-6) 

 Anaerobic Treatment for Biogas Production  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN627000 Aquatic Chemistry  
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 จุลชีววิทยาของการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ กระบวนการบำบัด
แบบไม่ใช้อากาศ การออกแบบและการเดินระบบบำบัดแบบไมใ่ช้อากาศ 
การประยุกต์ใช้กระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศเพื่อการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ และ การพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในปัจจุบัน  

 

 Microbiology of anaerobic digestion, anaerobic treatment 
process, design and operation of anaerobic treatment systems, 
application of anaerobic treatment process for biogas 
production and recent developments in biogas technology 

 

   
**EN627500 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Environmental Microbiology  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 หลักทางจุลชีววิทยา สมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของจุลชีพ 
กระบวนการเมตาโบลิซึม การเจริญเติบโตของจุลชีพในระบบบำบัดน้ำ
เสีย ระบบนิเวศวิทยา จลนพลศาสตร์ของจุลชีพที่ใช้และไม่ใช้อากาศใน
ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป และน้ำเสียที่มีสารพิษ 

 

 Principle of microbiology, physical and biochemical  
properties of microorganism, metabolism, growth of microbe 
in water and wastewater treatment system, ecology, kinetics 
of aerobic and anaerobic microorganisms in conventional and 
toxic wastewater treatment system 

 

   
**EN627501 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Instrumental Analysis for Environmental Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงและชีววิทยาระดับโมเลกุล การเก็บตัวอย่าง การ
เตรียมตัวอย่าง  หลักการทางโครมาโตกราฟี  สเปคโตรเมตริก  สเปคโตส
โคปิก เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณทางเคมี หลักการทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลสำหรับการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิ
เมอเรส การจัดหาลำดับดีเอ็นเอ การประมวลและการนำเสนอข้อมูล  
การพัฒนาวิธีการการประเมิน การตรวจสอบความสมเหตุสมผล  การ
ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์สำหรับการวัด 
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 Introduction to advanced analytical chemistry and 
molecular biology, sampling, sample preparation, principles of 
chromatographic, spectrometric, and spectroscopic methods, 
tools for quantitative chemical analysis, principle of molecular 
biology for environmental analysis, polymerase chain reaction 
technique, DNA sequencing, data processing and presentation, 
method development, evaluation, and validation, quality 
control for measurement, applications for engineers 

 

   
**EN627502 พิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Toxicology and Environment  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 ความรู้เกี ่ยวกับพิษวิทยา แนวคิดและกลไกการเกิดพิษ ผลของ
สารพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การประเมินความเป็นพิษของสาร
การประเมินการได้รับ และลักษณะความเสี่ยง 

 

 Knowledge of toxicology, concepts and mechanisms of 
toxicity, toxic effects on biolife and environment, risk 
assessment of toxic substances, hazard identification, 
exposure assessment and risk characterization 

 

   
**EN627891 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Seminar in Environmental Engineering 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

1(1-0-2) 

 การสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิชาการใน
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

 Seminar on technology and academic progress in 
environmental engineering 
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**EN627898 วิทยานิพนธ์   
Thesis  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

36 หน่วยกิต 

 การทำวิจัยในเรื่องที่เหมาะสม ที่มีเนื ้อหาเน้นหนักไปในทิศทาง
สาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 Research on a topic relevant to the field and emphasize 
in the topic of interest under the supervision of the thesis 
advisory committee 

 

   
**EN627899 วิทยานิพนธ์   

Thesis  
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

12 หน่วยกิต 

 การทำวิจัยในเรื่องที่เหมาะสม ที่มีเนื ้อหาเน้นหนักไปในทิศทาง
สาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 Research on a topic relevant to the field and emphasize 
in the topic of interest under the supervision of the thesis 
advisory committee 
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 3.2  ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
   3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ท่ี ช่ือ-นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นางภญิญฑ์ติา มุ่งการด ี x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Environmental Engineering)  
M.Sc. (Environmental Engineering) 
วท.บ. (จุลชวีวทิยา) 

2 นางสุมนา ราษฎรภ์กัด ี x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(การจดัการสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

3 นางสาวกลัยกร ขวญัมา x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(การจดัการสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร) 

4 นายธญัลกัษณ์ ราษฎร์
ภกัด ี

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Civil Engineering) 
M.Sc. (Environmental Management) 
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

5 นางไปรยา  เฉยไสย x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

D.Eng. (Energy & Environmental 
Engineering) 
M.Eng. (Environmental Engineering) 
B.Eng. (Environmental Engineering) 

6 นายชชัวาล อยัยาธติ ิ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Dr.-Ing. (Environmental Engineering) 
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครื่องกล) 

7 นายพนมชยั  วรีะยุทธ
ศลิป์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (การจดัการสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

8 นายวษิณุ แทนบุญช่วย x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วศ.ด. (วศิวกรรมเคม)ี 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคม)ี 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี 

9 นายสุรพล ผดุงทน x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Environmental Engineering) 
M.S. (Environmental Engineering) 
วท.บ. (วทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้ม) 

10 นางสุธาสนิี เนรมติตก
พงศ ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

D.Eng. (Environmental Chemistry 
and Engineering) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคม)ี 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี 
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ท่ี ช่ือ-นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

11 นายอาทติย ์เนรมติตก
พงศ ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

D.Eng. (Environmental Chemistry 
and Engineering)  
วศ.ม. (วศิวกรรมเคม)ี 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี 

12 นายกติโิรจน์ หวนัตาหลา x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Chemical Engineering)  
M.Sc. (Environmental Technology) 
B.Sc. (Environmental Science)  

หมายเหตุ  รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 
   3.2.2 อาจารยป์ระจ า 
ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวั

บตัรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายอาวุธ  ยิม้แต ้ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 

2 นางสาวปณิธาน  จฑูาพร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Environmental Science and 
Engineering) 
M.Sc. (Enviromental Management) 
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

3 นายรฐับาล ขนัธโ์พธิน้์อย x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ปรด. (วศิวกรรมเคม)ี 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี 

     
 

   3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  
     ไม่ม ี
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   การท าวจิยัวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ เกีย่วกบัวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม โดยใหม้กีารด าเนินการ
เสนอเคา้โครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์ขอ้มลูการ
เรยีบเรยีงผลงานวจิยั การเสนอผลงานวจิยัในรปูบทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพร่ในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ
 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   5.2.1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
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5.2.2 ดา้นความรู ้
5.2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 
5.2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 
5.2.5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.3  ช่วงเวลา 
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 เริม่ท าวทิยานิพนธต์ัง้แต่ภาคการศกึษาตน้   ปีการศกึษาที ่1 
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 เริม่ท าวทิยานิพนธต์ัง้แต่ภาคการศกึษาปลาย  ปีการศกึษาที ่1 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 แผน ก แบบ ก 1 วทิยานิพนธ ์ จ านวน 36 หน่วยกติ 
5.4.2 แผน ก แบบ ก 2 วทิยานิพนธ ์ จ านวน 12 หน่วยกติ 

 5.5  การเตรียมการ 
   5.5.1  มวีชิาปรบัพืน้ฐานส าหรบันักศกึษาทีจ่บจากสาขาวชิาอื่น  

 5.5.2  ใหค้ าแนะน าปรกึษาในการท าวทิยานิพนธ์แก่นักศกึษา เช่น การเลอืกหวัขอ้เรื่อง การแนะน า
แหล่งขอ้มลู การจดัตารางเวลาเขา้พบ/ใหค้ าปรกึษา การเตรยีมอุปกรณ์เครื่องมอื 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
   เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่8 
ทุกขอ้ หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 

 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมการด าเนินการ 

ดา้นภาวะผูน้ า ความรบัผดิชอบ และการมวีนิัย ก าหนดรายวชิาซึง่ตอ้งใหน้ักศกึษาท างานเป็นกลุ่ม
หรอืจดัอบรมเกีย่วกบัการพฒันาภาวะความเป็นผูน้ า 

ดา้นบุคลกิภาพ สง่เสรมิการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ น าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ 

ดา้นจรยิธรรมและคุณธรรม จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้ักศกึษามคุีณธรรมและ
จรยิธรรมโดยค านึงถงึผลทีเ่กดิขึน้ต่อสงัคม 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คณุธรรมและจริยธรรม 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
     สามารถจดัการปัญหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมี 
      (1) สว่นรเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปัญหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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      (2) มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรม
ของบณัฑติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดแ้ก่ การมวีนิัย ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมเขา้ใจในความ
แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนัและ
ประเทศชาต ิ
   2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
      (1) สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรยีน 
      (2) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ การจดักจิกรรมในชัน้เรยีนหรอืในวชิาเรยีน 
      (3) การสอนในรายวชิาสมัมนา วชิาวจิยั วทิยานิพนธ ์และการศกึษาอสิระ 
   2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
      (1) ประเมนิพฤตกิรรมโดยเพือ่นนักศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยผ์ูส้อน 
      (2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 2.2  ความรู้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึ้งในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิา และสามารถ
น ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 
      (2) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีไดอ้ย่างลกึซึ้ง โดยการ
พฒันาความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ 
      (3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อ
การพฒันาความรูใ้หม่หรอืการปฏบิตัใินสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปัจจบุนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต 
      (4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชพี ทีเ่ปลีย่นแปลงตาม
สถานการณ์ทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ(ถา้ม)ี 
   2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1) การสอนหลายรปูแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
      (2) การฝึกปฏบิตั ิการท าวจิยั วทิยานิพนธ ์และการศกึษาอสิระ 
      (3) การศกึษาดงูาน การเขา้รว่มประชุมสมัมนา 
   2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏบิตั ิการ
ท าแบบฝึกหดั การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวชิาการ 
      (2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
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      (1) สามารถสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และ
พฒันา 
      (2) ความรูห้รอืแนวความคดิใหม่ๆ โดยบูรณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์
สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรุปทีส่มบูรณ์
เพื่อขยายองค์ความรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีไดอ้ย่างมนีัยส าคญั 
   2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
      (1) การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
      (2) การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสมัมนา การท ารายงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์
การศกึษาอสิระ 
   2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
      (1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา  
      (2) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การโครงงาน การท าวจิยั 
วทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
      (3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 2.4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
      (1) มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการ
ขอ้โตแ้ยง้หรอืปัญหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการ
ท างานของกลุ่ม 
      (2) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้ รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ี
ประสทิธภิาพในการท างานระดบัสงูได ้
   2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 
      (1) การสอนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
      (2) การจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
   2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
      (1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิาต่างๆ ทีม่กีารสง่เสรมิใหท้ างานกลุ่ม 
      (2) ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
      (3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 2.5  ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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      (1) มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตรห์รอื
กระบวนการวจิยัในการคดิวเิคราะหห์รอืแกปั้ญหาการปฏบิตังิานหรอืปัญหาทางวชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได้ 
      (2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร การ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรยีนรู้
ของผูอ้ื่นได ้
   2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (1) การสอนในรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
      (2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
      (3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติผลงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ  
   2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
      (2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลติผลงานการวจิยัเพื่อน าเสนอในรปูแบบต่างๆ เช่น 
โปสเตอรบ์ทความ สือ่ต่างๆ 
      (3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 
หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 
 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่7 
หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาโดย 
 2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ 
แลว้แต่กรณี เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิา 
 2.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีนื้อหา
ใกล้เคียงกนั เพื่อไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อน หรือให้เกิดความสมัพนัธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวน
เนื้อหาโดยเทียบเคียงกบัรายวิชาของสถาบนัอื่น หรือเทียบเคียงกบัต าราหรือบทความทางวิชาการหรือ
ผลการวจิยั เพื่อใหเ้กดิการพฒันาเนื้อหาใหท้นัสมยัและมมีาตรฐานทางวชิาการ 
 2.3 ทบทวนและวเิคราะหจ์ากผลงานการท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนักศกึษา 
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3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.
2558 
 3.2 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่
9 ขอ้ 50.2 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ และ 
 3.3  นักศกึษาตอ้งตพีมิพผ์ลงานทีไ่ดม้าจากการท าวทิยานิพนธ ์หรอืเป็นสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธ ์โดย 

 (1) ต้องตพีมิพห์รอืไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล SCI (Science Citation 
Index) หรอื อยู่ในฐานขอ้มลู Scopus หรอื อยู่ในฐานขอ้มลู TCI (Thai-Journal Citation Index) จ านวนอย่าง
น้อย 1 บทความ หรือ 

(2) ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญา จ านวนอย่างน้อย 1 อนุสทิธบิตัร 
 

หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
 1.1  การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หลกัเกณฑใ์หอ้าจารยใ์หม่ทุกคนต้องขา้รบัการอบรม ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการบรหิาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะ
เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการ
สอนโดยใชส้ือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.2  การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลี้ยงท าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีน
การสอน  
 1.3  การชีแ้จงและแนะน าหลกัสูตร รายวชิาในหลกัสตูร 
 1.4  การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศกึษาค้นคว้า จดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่ง
หรอืหลายหวัขอ้ทีอ่าจารยใ์หม่มคีวามรูแ้ละถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง 
หรอืประธานบรหิารหลกัสตูร 
 1.5  การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
     (1) ก าหนดใหอ้าจารยต์้องเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดั
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวทิยาลยัมกีารเปิดหลกัสูตรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการ
สอน การวจิยั การผลติผลงานทางวชิาการ เป็นประจ าทุกปี 
     (2) การจดัให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกบัคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รบัผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน การ
สง่เสรมิหรอืสรา้งโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
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     (3) ระหว่างอาจารย์ในหลกัสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวชิาการทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 
 2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
     (1) การส่งเสรมิใหอ้าจารย์เขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวิชาชีพที่จดั
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
     (2) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวชิาการในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อย่างน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 

 

หมวดท่ี 7.  การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
1.1 มอีาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรฯ ที่มจี านวนและคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

บณัฑติศกึษา พ.ศ.2558 เพื่อท าหน้าที่บรหิารและด าเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรยีนการ
สอน การประเมนิผล การปรบัปรุงและการพฒันาหลกัสตูร โดยมกีารประชุมภาคการศกึษาละ 2 ครัง้
หรอืมากกว่า 

1.2 มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และคณะท างานตามยุทธศาสตร์ ด้านวิจัยและ
บณัฑติศกึษา ประจ าคณะ เพื่อควบคุมและดแูลคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรฯ  

1.3 มอีาจารย์ผู้ประสานงานรายวชิาต่างๆ เพื่อท าหน้าที่จดัท า มคอ. 3 มคอ. 5 และมคอ. 7 เพื่อวาง
แผนการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผล และการปรบัปรุงรายวชิาทีร่บัผดิชอบใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

2. บณัฑิต 
2.1 การประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากผู้ใช้

บณัฑติทุกปีการศกึษา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูรครัง้ถดัไป 
2.2 มกีารส ารวจการไดง้านท าของบณัฑติทุกปีการศกึษา 
2.3 ตดิตามและวเิคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีเพื่อเป็นขอ้มูล

ในการพฒันาและปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั 
3. นักศึกษา 

3.1 การรบันักศึกษา 
3.1.1 มกีระบวนการรบันักศกึษาเพื่อใหไ้ดน้ักศกึษาตามเป้าหมายของการรบัทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ  
3.1.2 มกีารเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษาในปีแรกของการเรยีน เพื่อใหม้ทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั

การเรยีนในหลกัสตูรฯ 
3.2 การสง่เสรมิและพฒันานักศกึษา 
3.2.1 หลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นักศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา

แนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 – 10 คน และอาจารย์ต้องก าหนดชัว่โมงให้



มคอ. 2 

~ 39 ~ 

ค าปรกึษาแก่นักศกึษา อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง ฯลฯ และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

3.2.2 หลกัสูตรมกีารจดักจิกรรมวชิาการหรอืทางวชิาชพี เพื่อเพิม่พูนความรู้ ทกัษะและศกัยภาพใหก้บั
นักศกึษา โดยผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรเป็นผู้ก าหนดรูปแบบกจิกรรม ด าเนินการและประเมนิผลกจิกรรม เพื่อ
ปรบัปรุงกจิกรรมใหม้ปีระโยชน์ตรงตามผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

3.3 ผลท่ีเกิดกบันักศึกษา 
3.3.1 ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรรายงานอตัราการคงอยู่ของนักศกึษา  
3.3.2 ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของนักศกึษา โดย

ด าเนินการประชุมหารอืหลงัสิน้สุดปีการศกึษา 
3.3.3 ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรด าเนินการส ารวจความพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสูตรในทุกปีการศกึษา และ

ใหน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรุงคุณภาพของการบรหิารหลกัสตูร 
3.3.4 กรณีทีน่ักศกึษาสงสยัผลการประเมนิในรายวชิาใดๆ สามารถยื่นค ารอ้งตรวจสอบระดบัคะแนนใน

แต่ละรายวชิาได ้ตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์
4.1.1 มรีะบบและกระบวนการรบัอาจารย์ใหม่ของหลกัสูตรโดยผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรก าหนดคุณสมบตัิ

เบื้องต้นและหารือกบัอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา จากนัน้จึงน าเสนอคณบดีเพื่อขออนุมตัิ ละส่งเรื่องเพื่อ
ด าเนินการต่อไปยงัส่วนการเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการรบัสมคัรและสอบสมัภาษณ์ตามเกณฑ์ของคณะและ
มหาวทิยาลยั 

4.1.2 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเป็นผูด้ าเนินการจดัผูส้อนในแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอน โดยประเมนิจาก
ความเชีย่วชาญ ผลประเมนิการสอนในทีผ่่านมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มงีบพฒันาวชิาการของอาจารยเ์พื่อสง่เสรมิใหอ้าจารยไ์ดพ้ฒันาตนเองตลอดเวลา  
4.2 คณุภาพอาจารย ์
มกีารตดิตามและกระตุ้นใหอ้าจารยม์ตี าแหน่งทางวชิาการทีสู่งขึน้ผ่านระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานใน

แต่ละปี  
4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรมีการติดตามการบริหารจ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา 

อตัราการคงอยู่ของอาจารย ์และความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนต่อการบรหิารงานของหลกัสตูร และรายงาน
ใหอ้าจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาทราบทุกปีการศกึษา เพื่อน าขอ้มลูไปพฒันาคุณภาพของอาจารย์ 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
มรีะบบ กลไก ในการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตรผ่านการวพิากษ์การเรยีนการสอน

เมื่อสิน้สุดแต่ละภาคการศกึษา เพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการพฒันา 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
5.2.1 อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเ รียนการสอน 

ประเมนิผล และใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เพื่อเตรยีมขอ้มลูไวส้ าหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร 
ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

5.2.2 อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวชิาโดยพจิารณาจากความเชี่ยวชาญ ผล
การประเมนิการสอนทีผ่่านมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรท าหน้าทีต่ดิตามการจดัท า มคอ.3 และ มคอ.5 ในแต่ละภาคการศกึษา 
แลว้น าผลทีไ่ดม้าแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่องการเรยีนการสอนผ่านการประชุมอาจารยผ์ูส้อนเมื่อสิน้สุดแต่ละภาค
การศกึษา  

5.2.4 มีระบบการรบัการอุทธรณ์ของนักศึกษาผ่านอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร และน าเข้าที่ประชุม
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเพื่อพจิารณา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
มกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเช่น การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวนผลสมัฤทธิข์อง
นักศกึษา โดยการประชุมร่วมกนัของผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษา 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร จดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จากการประมาณการ

รายจ่าย และ การลงทุน  และ ประมาณการรายรบั เสนอต่อ คณะ และ มหาวทิยาลยั  หลงัจากได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณจากคณะ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ได ้ปรบัแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 สถานท่ี 

              สถานทีเ่รยีนประกอบดว้ยอาคาร  3  ชัน้  1  หลงั ซึง่ม ี
                     ชัน้ที ่1  ประกอบดว้ย 

- ห้องเตรยีมเครื่องมอืและอาหารส าหรบัปฏบิตัิการชวีวทิยา  กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ 
56 ตารางเมตร 

- หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยาของสิง่แวดลอ้ม กวา้ง 7 เมตร ยาว 12 เมตร พืน้ที ่84 ตารางเมตร 
- หอ้งเตรยีมงานวจิยั  กวา้ง 7 เมตร ยาว 4 เมตร พืน้ที ่28 ตารางเมตร 
- ห้องปฏบิตัิการส าหรบัหน่วยกระบวนการ (Unit Operation) กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ 

56 ตารางเมตร 
- หอ้งสมุด กวา้ง 8 เมตร ยาว 9 เมตร พืน้ที ่72 ตารางเมตร 
- หอ้งเกบ็วสัดุ อุปกรณ์  กวา้ง 7 เมตร  ยาว 8 เมตร พืน้ที ่56 ตารางเมตร 

              ชัน้ที ่2  ประกอบดว้ย 
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- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ โชควฒันา กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นที่ 128 
ตารางเมตร 

- หอ้งคอมพวิเตอร ์กวา้ง 8 เมตร ยาว 9 เมตร พืน้ที ่72 ตารางเมตร 
- หอ้งเรยีน ขนาดหอ้งกวา้ง 7 เมตร ยาว 10 เมตร พืน้ที ่70 ตารางเมตร จ านวน 3 หอ้ง 

              ชัน้ที ่3 ประกอบดว้ย 
- หอ้งปฏบิตักิารกลาง กวา้ง 7 เมตร ยาว 26 เมตร พืน้ที ่182 ตารางเมตร 
- หอ้งเรยีนปฏบิตักิาร กวา้ง 7 เมตร ยาว 13 เมตร พืน้ที ่91 ตารางเมตร 
- หอ้งปฏบิตักิารส าหรบังานโครงการนักศกึษาและวทิยานิพนธก์วา้ง 7 เมตร ยาว 12 เมตร พืน้ที ่

84 ตารางเมตร 
- หอ้งปฏบิตักิารวจิยัดา้นสารอนัตราย กวา้ง 7 เมตร ยาว 4 เมตร พืน้ที ่28 ตารางเมตร 

 อปุกรณ์การสอน 
  อุปกรณ์ปฏบิตักิาร 
 -  กลอ้งจุลทรรศน์      16 ตวั 
 - เครื่องชัง่    12 เครื่อง 
 -  เครื่องกวนหาปรมิาณสารเคม ีJar test  2 เครื่อง 
 -  เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง    2 เครื่อง 
 -  ปัม๊ดดูอากาศพรอ้มเครื่องกรอง    2 เครื่อง 
 -  ปัม๊ดดูสุญญากาศ    10 เครื่อง 
 -  ปัม๊แบบเพอรร์สิตาลตกิ    16 เครื่อง 
 -  ปัม๊ดดูตวัอย่างอากาศ    2 เครื่อง 
 -  ปัม๊เคม ี  2 เครื่อง 
 -  ปัม๊ไดอะแฟรม    1 เครื่อง 
 -  เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง  8 เครื่อง 
 -  เครื่องวดัความขุน่  4 เครื่อง 
 -  เครื่องวดัการน าไฟฟ้า  3 เครื่อง 
 -  เครื่องวดัค่าการดดูกลนืแสง  5 เครื่อง 
 -  เครื่องวดัอตัราการไหล  6 เครื่อง 
 -  ตูบ้่มเชือ้จุลนิทรยี ์   7 ตู ้
 -  ตูบ้โีอด ี   2 ตู ้
 -  ตูเ้ยน็และตูแ้ช่เยน็    4 ตู ้
 -  ตูด้ดูความชืน้    3 ตู ้
 -  ตูอ้บ  4 ตู ้
 -  เตาเผาอุณหภูมสิงู    3 เครื่อง 
 -  เครื่ององัน ้าและอ่างควบคุมอุณหภูม ิ  8 เครื่อง 
 -  เครื่องกวนดว้ยแม่เหลก็ และแผ่นรอ้น    19 เครื่อง 
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 -  เตาหลุมวเิคราะหซ์โีอด ี  5 เครื่อง 
 -  เครื่อง Anaerobic Digester    1 เครื่อง 
 -  เครื่อง Ultra Pure Water  Still    1 เครื่อง 
 - ชุดวเิคราะหต์วัอย่างและย่อยสลายไนโตรเจน 1 ชุด 
 -  เครื่องย่อยสลายตวัอย่างวเิคราะหซ์โีอด ี 1 เครื่อง 
 -  ชุดอุปกรณ์หน่วยบ าบดัน ้าเสยี  1 ชุด 
 -  ชุดเครื่องวดัเสยีง  1 ชุด 
 -  เครื่องวดัควนัด า และเครื่องวดัไฮโดรคารบ์อน อย่างละ   1 เครื่อง 
 -  เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ  3 เครื่อง 
 -  เครื่องโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสงู 1 เครื่อง 
 - เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer   2 เครื่อง 
 -  เครื่อง Ion Chromatograph    2 เครื่อง 
 - เครื่อง Spectrophotometer รุ่น PC control   1 เครื่อง 
 - เครื่อง  Mercury Analyzer    1 เครื่อง 
 - เครื่อง Bomb Calorimeter    1 เครื่อง 
 - เครื่องอนิดวิสค์บัเปิลพลาสมา (ICP-AES)  1 เครื่อง 
 - เครื่องฟูเรยีรท์รานฟอรม์ (FT-IR)    1 เครื่อง 
 - เครื่องวเิคราะหป์รมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนรวม (TOC) 1 เครื่อง 
 -  ชุดเครื่องมอืและอุปกรณ์ส าหรบัเกบ็น ้าตวัอย่าง  

   และวเิคราะหน์ ้า ภาคสนาม 
1 ชุด 

 -  อุปกรณ์จ า เ ป็นต่าง ๆ  ส าหรับห้องปฏิบัติการทาง
สิง่แวดลอ้ม เช่น เครื่องกลัน่ เครื่องวดัสเีครื่องวดัความขุ่น 
เครื่องวดัการตกตะกอน ฯลฯ อย่างละ 

2 เครื่อง 

 - ชุดเครื่องเฟอร์เมนเตอร์ขนาด  5  และ 10  ลิตร เพื่อเป็น
แบบจ าลองในการศกึษาการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี
ทางชวีวทิยา 

  

 อุปกรณ์การเรยีน  การสอน   
 - เกา้อีฟั้งค าบรรยาย 160 ตวั 
 - ไมโครคอมพวิเตอร ์ 6 เครื่อง 
 - เครื่องฉายภาพขา้มศรีษะ 5 เครื่อง 
 - เครื่องฉายภาพทบึ 1 เครื่อง 
 -  เครื่องฉายภาพดว้ยสญัญาณดจิติอล 3 เครื่อง 

  อปุกรณ์การสอนท่ีต้องการเพ่ิม 
   ไม่ม ี
 ห้องสมุด 
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  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
   หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทรพัยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 
 หนังสอื    
 ภาษาไทย จ านวน 561 รายการ 
 ภาษาต่างประเทศ จ านวน 159 รายการ 
 วารสาร    
 ภาษาไทย จ านวน 22 รายการ 
 ภาษาต่างประเทศ จ านวน 10 รายการ 
 โสตทศันวสัดุ    
 วดีทิศัน์ จ านวน 1 รายการ 
     

   สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
ฐานขอ้มลูอา้งองิ (Reference Database) คอื ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายการอา้งองิและสาระสงัเขปของ

บทความหรอืเอกสาร 
ซดี-ีรอม ไดแ้ก ่

1) AGRICOLA 
2) CAB Abstract   
3) COMPENDEX       
4) Dissertation Abstracts Ondisc  
5) ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย 

ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ 
1)  IEEE/IEE Electronic Library Online 
2)  EI Compendex 
3) Sci Finder 

ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) คอืฐานขอ้มูลทีใ่หร้ายละเอยีดเอกสารฉบบั
เตม็ของวารสาร (e-journal) หรอืหนังสอื (e-book) ไดแ้ก่  

วารสาร ไดแ้ก่ 
1) ProQuest Digital Dissertations 
2) net Library (E-Book) 
3) Kluwer online (E-Book) 
4) Science Direct 
5) H.W. Wilson Omni File: Full Text Select 
6) H.W. Wilson 
7) Blackwell Synergy 
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8) Cambridge Journal Online 
หนังสอื ไดแ้ก่ 

1) Grolier Online 
ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือฐานข้อมูลที่

หอ้งสมุดสรา้งขึน้เอง และสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรร์ะบบออนไลน์  
1) ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
2) ฐานขอ้มลูสาระสงัเขปวทิยานิพนธ ์(Thesis Abstracts Database) 
3) ฐานขอ้มลูหน้าสารบญัวารสาร (Current Contents Database) 

6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
เสนอแนะใหห้อ้งสมุดจดัซื้อจดัหาเป็นรายปี 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
การตดิตามและประเมนิผลความเพยีงพอของต ารา หนังสอื วารสาร ฯลฯ มคีวามถีใ่นการตรวจสอบปีละครัง้ 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานเป็นไป ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนด (เอกสารแนบหมายเลข 8) 
 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
    (1) การประชุมร่วมของอาจารยใ์นสาขาวชิา/สาขาวชิาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอค าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 
     (2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันักศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของ
การเรยีนแต่ละรายวชิา 
     (3) การประเมินจากผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพฒันาการหรือความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 
     (4) การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอื
กลุ่มรายวชิา 
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
     (1) การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา ทุกสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบ
ของมหาวทิยาลยั 
     (2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าสาขาวชิา หรอืประธานบรหิารหลกัสูตร หรอื
เพื่อนร่วมงาน ตามระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนักงานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1  การประเมนิหลกัสูตร โดยนักศกึษาปัจจุบนัและอาจารย ์เพื่อน าขอ้มูลมาทบทวนและปรบัปรุงการ
จดัการแผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเนื้อหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/งา่ยเป็นตน้ 
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 2.2  การประเมินหลกัสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัจาก
การศกึษาในหลกัสตูรไปใชใ้นการท างาน 
 2.3  การประเมนิผลโดยผู้ใช้บณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจาก
ผูใ้ชบ้ณัฑติ เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการจดัการหลกัสูตรเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัอขอนแก่นก าหนด 
 การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
 4.1  อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศกึษา ผูบ้งัคบับญัชา และหรอืเพื่อนร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ในรายวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 
 4.2  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ซึ่ง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ขอ้บกพร่อง ส าหรบัปีการศกึษาถดัไป 
 4.3  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสูตรโดยนักศกึษาปัจจุบนัและ
อาจารย ์โดยศษิยเ์ก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตาม
รอบระยะเวลาทีก่ าหนดในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ส าหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาโท (แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2) 

• ความรบัผิดชอบหลกั             o ความรบัผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

1. หมวดวิชาบงัคบั             

    1.1 หมวดวิชาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกิต)             

         แผน ก แบบ ก 1             

*EN007001 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ • • o o • • • o o • o • 
*EN007000 การน างานวจิยัสู่ธุรกจิส าหรบัการประกอบการดา้นวศิวกรรม • o • • • o • • o • o • 

**EN627891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  •  o  o o o   o o  • 
    1.2  หมวดวิชาบงัคบั (นับหน่วยกิต)             
          แผน ก แบบ ก 2                         

*EN007001    ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ • • o o • • • o o • o • 
*EN627000 เคมขีองน ้า  o •     o  o o o 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพษิ   •  o      •  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ส าหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาโท (แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2) 

• ความรบัผิดชอบหลกั             o ความรบัผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

*EN627002 จลนพลศาสตรแ์ละการออกแบบเครื่องปฏกิรณ์ส าหรบัวศิวกรรม
สิง่แวดลอ้ม 

  •    o    • o 

2. หมวดวิชาเลือก                         

*EN627100 เทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอ้มขัน้สงู   •  • o • o  o • o 

*EN627101 กระบวนการออกซเิดชนัขัน้สงู   • o • o o o  o • o 

**EN627102 กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีขัน้สงู   • o • o    o • o 

**EN627103 กระบวนการผลติน ้าขัน้สงู   • o • o    o • o 

**EN627104 เทคโนโลยมีลพษิทางอากาศ และการจดัการ   • o o o o o  o • o 

*EN627105 กระบวนการแยกสารทางสิง่แวดลอ้ม       • • o o    o • o 

**EN627106 วศิวกรรมการบ าบดัของเสยีอนัตราย  o •  o o o o  o • o 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ส าหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาโท (แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2) 

• ความรบัผิดชอบหลกั             o ความรบัผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

**EN627107 นาโนเทคโนโลยสี าหรบัวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม o o • o o o o  o o o • o 
**EN627108 การจดัการและการก าจดัมลูฝอย  o •  o o   o o • o 
**EN627200 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรใ์นการวางแผนสิง่แวดลอ้ม  o •  o o    o o • 
**EN627201 การจดัการของเสยีอุตสาหกรรม  o   o o  o  o • o 
**EN627202 การประเมนิการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด  o • o o o   o o • o 
**EN627203 การจดัการคุณภาพน ้า  o • o o o o o o o o o 
*EN627300 การฟ้ืนฟูทางชวีภาพ   •  • o o o  o • o 
*EN627301 การบ าบดัแบบธรรมชาต ิและการบ าบดัดว้ยดนิ  o •  o o     • o 
*EN627400 การบ าบดัแบบไม่ใชอ้ากาศเพื่อการผลติก๊าซชวีภาพ  o •  • o o  o o o o 

**EN627500 จุลชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม o o • o • o • o o • o o 
**EN627501 การวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอืส าหรบัวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม    •  • o • o  o • o 
**EN627502 พษิวทิยาและสิง่แวดลอ้ม o o • o • o o o o o o o 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ส าหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาโท (แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2) 

• ความรบัผิดชอบหลกั             o ความรบัผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

3. วิทยานิพนธ ์             
   แผน ก แบบ ก 1             
**EN627898 วทิยานิพนธ ์ o  • o o o • • o o o o 
     แผน ก แบบ ก 2             
**EN627899  วทิยานิพนธ ์ o  • o o o • • o o o o 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรบัปรงุ 
2554) 

ระดบัปริญญาโท ผ่านกรรมการคณะ ครัง้ท่ี 76-14/2553 วนัท่ี 23 กนัยายน 2553 
 
1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 
 1.1 สามารถจดัการปัญหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมส่ีวนรเิริม่
ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปัญหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 1.2 มภีาวะผู้น าในการส่งเสรมิใหม้กีารประพฤติปฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 
มข. ไดแ้ก่ การมวีนิัย ซื่อสตัย์ รบัผดิชอบต่อตนเองและสังคม เขา้ใจความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม
และสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนัและประเทศชาติ 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึ้งในหลกัการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวชิา และสามารถน ามาประยุกต์
ในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 
 2.2 สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีไดอ้ย่างลกึซึ้ง โดยการพฒันาความรู้
ใหม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิกีารปฏบิตังิานใหม่ๆ ได ้
 2.3 มีความรู้ความเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถึงงานวจิยัที่มผีลกระทบต่อการพฒันา
ความรูใ้หม่หรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปัจจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 
 2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชพี ทีเ่ปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ทัง้
ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
3. ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
 3.1 สามารถสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และพฒันาความรูห้รอื
แนวความคดิใหม่ๆ โดยบูรณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
 3.2 สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการได้ดว้ยตนเอง และหาขอ้สรุปที่
สมบูรณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีไดอ้ย่างมนีัยส าคญั 
4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ (Interpersonal skill & responsibility) 
 4.1 มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โต้แยง้หรอื
ปัญหาทางวชิาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพการท างานของ
กลุ่ม 
 4.2 มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองให้มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานระดบัสงูได ้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
analysis, communication & information technology skills) 
 5.1 มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวยิาศาสตร์หรอืคณิตศาสตร์หรอืกระบวนการวจิยัในการคดิ
วเิคราะหห์รอืแกปั้ญหาการปฏบิตังิานหรอืปัญหาทางวชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้
 5.2 มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นได้ 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
ประวติัอาจารยอ์าจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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นางภิญญฑิ์ตา  มุ่งการดี 
 1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
 

 2. ประวติัการศึกษา 
ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วท.บ (จลุชวีวทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2523 
ปรญิญาโท M.Sc. (Environmental Engineering) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian 

Institute of Technology) 
2525 

ปรญิญา
เอก 

Ph.D. (Environmental Engineering) Massey University, New Zealand 2537 

 
 3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี. 2558. ชีววิทยาส าหรบัวิศวกรส่ิงแวดล้อม.ขอนแก่น : คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 5 ปี) 

 - 
3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) 
Supawan Khantotong, Sunnuntha Kingpaiboon, Pinthitha Mungkarndee and 

Petchporn Chawakitchareon (2017), Determination of methane Flux in 
Organic Paddy Field, Proceeding the 27th International Conference on 
Information Modellinggand Knowledge Bases EJC 2017, April 2017. 

Mungkarndee P., Promthet P., (2015). Biosorption of Nickel (II) ions from aqueous 
solutions by tapioca peel. African journal of Environmental science and 
Technology, Vol.9, No.8, pp.662-670, 1-31 August 215. 

 
 4. ประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศึกษา   32 ปี 
 
 5. ภาระงานสอน 
  5.1 ระดบัปริญญาตรี 

EN612003 Biology for Environmental Engineers 
EN612004 Biology Laboratory for Environmental Engineers 
EN613796 Practical training 
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EN614998 Environmental Engineering Pre-project 
EN614998 Environmental Engineering Project 
EN614785 Cooperative Education in Environmental Engineering 

5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
EN627106 Hazardous Waste Treatment Engineering 
EN627502 Toxicology and Environment 
EN627898 Thesis 
EN627899 Thesis 

  5.3 ระดบัปริญญาเอก  
EN639992 Environmental Engineering Seminar II 
EN639994 Environmental Engineering Seminar IIII 
EN639996 Dissertation 
EN639997 Dissertation 
EN639998 Dissertation 
EN639999 Dissertation 
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นางสุมนา  ราษฎรภ์กัดี 
 

 1. ต าแหน่งทางวิชาการ        
รองศาสตราจารย ์
 

 2. ประวติัการศึกษา     
ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2542 
ปรญิญาโท วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2545 
ปรญิญาเอก วท.ด.(การจดัการสิง่แวดลอ้ม)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 
 
 3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

สุมนา ราษฎรภ์กัด.ี 2558. เทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอ้ม.ขอนแก่น : คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
        มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 5 ปี) 
Siripattanakul-Ratpukdi, S., Vangnai, A.S., Sangthean, P., Singkibut, S. 2015. 

Profenofos insecticide degradation by novel microbial consortium and 
isolates enriched from contaminated chili farm soil. Environmental Science 
and Pollution Research, 22, 320-328. 

Ratpukdi, S. Srihanaj, W. Siriwong, W. 2015. Profenofos Pesticide Residue in Chili 
from Huaruea District, Ubonratchathani and Consumption Risk. UBU 
Engineering Journal. In press 

Siripattanakul-Ratpukdi,S. 2014. Phenolice Based Pharmaeutical Contaminated 
Wastewater Tratment Kinetics by Activated Sludege Process. Journal of 
Clean Energy Technologies. 2(2), 150-153. 

Siripattanakul-Ratpukdi, S., Furhacker, M. 2014. Review: Issues of silver 
nanoparticles in engineered environmental treatment systems. Water, Air, 
and Soil Polution. 225(4), 1-18. 

Sompornpailin, D., Siripattanakul-Ratpukdi, S., Vangnai, A.S. 2014. Diethyl 
phthalate degradation by the freeze-dried, entrapped Bacillus subtilis strain 
3C3. International Biodeterioration and Biodegradation, 91, 138-147. 

Taneepanichskul, N., Norkaew, S., Siriwong, W., Siripattanakul-Ratpukdi, S., Perez, 
H.L.M., Robson, M.G. 2014. Organophosphate pesicide exposure and 
dialky1 phosphate urinary metabolites among chili farmers in northeastern 
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Thailand. Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny (Annals of the National 
Institute of Hygiene), 65(4), 291-299. 

Sakulonpang, N., Siripattanakul-Ratpukdi, S. Profenofos Biodegradaton by Calcium 
Alginate-Entrapped Pseudomonas aeruginosa strain PF2. Burapha University 
International Conference 2014, Chonburi, Thailand, July 3-4, 2014. 

Klonjapo, J, and Ratpukdi, S. Influence of natural organic matter on profenofos 
degradation by Pseudomonas aeruginosa PF2. The 24th Thai Chemical 
Engineering and Applied Chemistry Conference, Chiangmai, Thailand, 
December 18-19, 2014. 

Siripattanakul-Ratpukdi, S. Phenolic Based Pharmaceutical Contaminated 
Wastewater Treatment Kinetics by Activated Sludge Process. 2013 4th 
International Conference on Enviromental Engineering and Applications 
(ICEEA 2013), Singapore, August 24-25, 2013. 

 3.3  บทความทางวิชาการ 
Siripattanankul, S., (2015). Biodegradation of profenofos by Pseudomonas sp. under 

presence of oxygen and nitrate. The 27th Annual Meeting of the Thai Society 
for Biotechnology and International Conference , Mandarin Hotel Bangkok, 
17-20 November 2015. 

Siripattanankul, S., (2015) .  Kinetics of Acetaminophen-contaminated Wastewater 
Treatment by Activated Sludge. The 6 th IWA-ASPIRE Conference and 
Exhibition, Beijing International Convention Center Beijing China, 2 0 - 2 4 
September 2015. 

Siripattanankul, S., Vangnai, A.S., Patichot, W., (2015) .  Treatment of Profenofos 
Pesticide-contaminated Groundwater using Stimulated Bioaugmentation 
Technique.  The 6 th  IWA-ASPIRE Conference and Exhibition, Beijing 
International Convention Center Beijing China, 20-24 September 2015. 

สุมนา ราษฎรภ์กัด,ี (2558). การจดัการการใชน้ ้าส าหรบักระบวนการยอ้ม ในอุตสาหกรรม
ผลติพรมตามแนวทางเทคโนโลยสีะอาด. การประชุมวชิาการวศิวกรรมฟาร์มและ
เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ระดบัชาติครัง้ที่ 2, ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น ไทย, 11-12 กนัยายน 
2558 

Siripattanankul, S., (2015). Dichlorvos Insecticide Degradation by Klebsiella sp. 
strain DV1 Newly Isolated from Agricultural Farm Soil, การประชุมวิชาการ
วศิวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ระดบัชาติครัง้ที่ 2 , ภาควชิา
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วศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น ไทย , 
11-12 September 2015. 

สุมนา ราษฎร์ภกัด,ี (2558). ปรมิาณสารก าจดัศตัรูพชืโพรฟีโนฟอสทีต่กคา้งในพรกิ
จากต าบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี และความเสี่ยงจากการบริโภค . 
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. , Vol. 8 No. 1, 1 มกราคม - 30 
มถิุนายน 2558. 

 
4. ประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศึกษา    14   ปี 

 
5. ภาระงานสอน 

  5.1 ระดบัปริญญาตรี  
EN613401 Environmental Health and Safety  Engineering 
EN613796 Practical training 
EN614998 Environmental Engineering Pre-project 
EN614998 Environmental Engineering Project 
EN614785 Cooperative Education in Environmental Engineering 

  5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
EN627100 Advanced Environmental Biotechnology   
EN627300 Bioremediation 
EN627501 Instrumental Analysis for Environmental Engineering 
EN627898 Thesis 
EN627899 Thesis 

  5.3 ระดบัปริญญาเอก  
EN639996 Dissertation 
EN639997 Dissertation 
EN639998 Dissertation 
EN639999 Dissertation 
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นางสาวกลัยกร  ขวญัมา 
 

 1. ต าแหน่งทางวิชาการ        
ผูช้่วยศาสตราจารย ์
 

 2. ประวติัการศึกษา     
ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2539 
ปรญิญาโท วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2545 
ปรญิญาเอก วท.ด.(การจดัการสิง่แวดลอ้ม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 
 
 3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

- 
  3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 5 ปี) 

กลัยกร  ขวญัมา. (2560). การออกแบบและพฒันาระบบน ้าหมุนเวียนแบบอตัโนมติั
ส าหรบัเลี้ยงปลานิล. ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร. 

กลัยกร  ขวญัมา. (2557). การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
ด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) เป็นดชันีช้ีวดัคณุภาพน้าฝน. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

 3.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) 
Sununtha Kingpaiboon, Prawit Uang-aree, Kulyakorn Khuanmar, (2015). 

Determination of the Dates of the Southwest Monsoon in Northeastern Thailand 
from the Data on Precipitable Water Vapor Obtained by GPS. Russian 
Meteorology and Hydrology, Vol.40, No.10, pp. 647-657, 1-30 October 2015. 
(Impact Factors 0.198) 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Watchareeya Montajun, (2015). 
Toxicity assessment of trichloroethylene in contaminated soil on legume seed 
germination and subsequent seedling growth. The Fifth Asian Conference on 
Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, 
Japan, 11-14 June 2015.  

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Songphon Prayochmee, (2015). 
Hydrothermal synthesis of zeolite Y for adsorption of heavy metal ions in 
wastewater. The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and the 
Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 
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Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Supawadee Yodthongdee, (2015). 
Optimum Co-digestion Conditions for Methane Production from Chicken 
Manure and Napier grass by Single Stage Digestion. The Fifth Asian 
Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art 
Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Umaporn Khoyun, (2015). Biogas 
production improvement of anaerobic co-digestion of chicken manure and 
Napier grass in batch condition. The Fifth Asian Conference on Sustainability, 
Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 
June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Pornnipa Khaosomboon, (2015). 
Synthesis of zeolite A from silica gel waste for cadmium removal from aqueous 
solution. The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and the 
Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Chutchawan Kaenchiangsa, (2015). 
Pilot-scale treatment system for recycling and reuse of treated wastewater for 
fishing net dyeing process. The Fifth Asian Conference on Sustainability, 
Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 
June 2015. 

พนมชยั วรีะยุทธศลิป์, กลัยกร ขวญัมา, ชชัวาล แก่นเชยีงสา, (2557). การออกแบบเครื่อง
กวนผสมในเสน้ท่ออย่างง่ายโดยใชท่้อพวีซีี. การประชุมวชิาการวศิวกรรมฟารม์และ
เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที่ 1, โรงแรมเจรญิธานี, ขอนแก่น, ไทย, หน้า 
27, 5-6 กนัยายน 2557. 

พนมชยั วรีะยุทธศลิป์, กลัยกร ขวญัมา, จรยิา สหีะ, (2557). ประสทิธภิาพของการหมกัก๊าซ
ชวีภาพจากมูลสตัว์ส าหรบัใช้ในครวัเรอืน. การประชุมวชิาการวศิวกรรมฟาร์มและ
เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที่ 1, โรงแรมเจรญิธานี, ขอนแก่น, ไทย, หน้า 
32, 5-6 กนัยายน 2557. 

Sununtha Kingpaiboon, Prawit Uang-aree, Kulyakorn Khuanmar, (2014). Estimation 
of Missing GPS Precipitable Water Vapor Data by Zenith Wet Delay and 
Meteorological Data. Advanced Materials Research, Vol. 931 -932 , pp. 703 -
708, 1-31 May 2014. (Impact Factors 0.256) 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Tharatorn Jiamvittayasrikul, (2015). 
Biodegradation Kinetic Coefficients of Hospital Wastewater. GMSARN 
International Conference on Green Growth in GMS: Energy, Environmental and 
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Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp. 1-3, 18-20 December 
2013. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Weerapong Khantee, (2015). Case 
Study of Wastewater Treatment from Fishing Net Softening Process. GMSARN 
International Conference on Green Growth in GMS: Energy, Environmental and 
Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp. 1-3, 18-20 December 
2013. 

4. ประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศึกษา   7   ปี 
 

5. ภาระงานสอน 
  5.1 ระดบัปริญญาตรี 

EN612004 Biology Laboratory for Environmental Engineers 
EN613006 Environmental Unit Processes 
EN614104 Advanced Wastewater Technology 
EN614105 Industrial Water Pollution and Control 
EN614203 Noise Pollution and Vibration Control 
EN613796 Practical training 
EN614998 Environmental Engineering Pre-project 
EN614998 Environmental Engineering Project 
EN614785 Cooperative Education in Environmental Engineering 

  5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
EN627201 Industrial Waste Management 
EN627898 Thesis 
EN627899 Thesis 

  5.3 ระดบัปริญญาเอก  
EN639996 Dissertation 
EN639997 Dissertation 
EN639998 Dissertation 
EN639999 Dissertation 
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นายธญัลกัษณ์ ราษฎรภ์กัดี 
 

 1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
  ผูช้่วยศาสตตราจารย ์
 
 2.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 
ปรญิญาตร ี วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุร ี
2542 

ปรญิญาโท M.Sc. (Environmental 
Manangement) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 

ปรญิญาเอก Ph.D. (Civil Engineering) North Dakota State University 2552 
 
 3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
   ธญัลกัษณ์ ราษฎร์ภกัดี (2559) หน่วยปฏิบตัิการทางสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 5 ปี) 

ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี และ ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล. (2557). สารอินทรีย์ไนโตรเจน
ละลายและฮาโลอะซิโตรไนไตรล์ในน้าประปาเทศบาลนครขอนแก่นและ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ธญัลกัษณ์ ราษฎร์ภกัด.ี (2557). ผลของไนเตรทและไนไตรทต่อการก าจดัสารปราบ
ศตัรูพืชโพรฟิโนฟอสด้วยแวดคูอมัอลัตราไวโอเลต. ศูนย์วิจยัด้านการจดัการ
สิง่แวดลอ้มและสารอนัตราย มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ธญัลกัษณ์ ราษฎร์ภกัด.ี (2557). ผลของสารอินทรีย์ธรรมชาติต่อการย่อยสลายสาร
ปราบศตัรูพืชโพรฟิโนฟอสด้วยแวดคูอมัอลัตราไวโอเลต. ศูนย์วิจยัด้านการ
จดัการสิง่แวดลอ้มและสารอนัตราย มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

  3.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) 
Noppakhun Petmark and Thunyalux Ratpukdi.  (2 0 16). Removal of Color, Turbidity, 

UV254 in treated wastewater of sugar factory by aluminum and iron based 
coagulants. The 6th KKU International Engineering Conference 2016. Pullman 
Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, 3-5 August 2016. 

Narunat Sewiwat, Tim C. Keener, and Thunyalux Ratpukdi. (2016). Stability of alginate 
encapsulation beads for microalgae cultivation. The 6th KKU International 
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Engineering Conference 2016. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon 
Kaen, Thailand, 3-5 August 2016. 

Narunat Sewiwat, Tim C. Keener and Thunyalux Ratpukdi. (2016). Turbidity removal 
by centrifugal microfiltration. The 6th KKU International Engineering Conference 
2016. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, 3-5 
August 2016. 

Pradabduang Kiattisaksiri, Eakalak Khan, Patiparn Punyapalakul and Thunyalux 
Ratpukdi. (2016). Photodegradation of haloacetonitriles in water by vacuum 
ultraviolet irradiation: Mechanisms and intermediate formation. Water 
Research, Vol.98, pp.160-167, 1-31 July 2016. impact factor 5.528 

Sudarat Sinorak, Pradabduang Kiattisaksiri, Patiparn Punyapalakul and Thunyalux 
Ratpukdi. (2016). Fate of Dissolved Organic Nitrogen and Haloacetonitriles in 
Khon Kaen’s Water Distribution Networks. 5th International Conference on 
Environmental Engineering, Science and Management, The Twin Towers Hotel, 
Rong Muang, Bangkok, Thailand, 1-13 May 2016. 

Thunyalux Ratpukdi and PawonkornNongsung. (2015). Removal of Profenofos 
Pesticides using Vacuum Ultraviolet: Effect of Nitrite and Nitrate as 
Photosensitizer. The 6th IWA-ASPIRE Conference & Exhibition, Beijing 
International Convention Center, Beijing, China, pp.51, 20-24 September 2015. 

นฤนาท เสวิวฒัน์, ดิสรณ์ ประนัดโส, นิพทัธ์ เล็กบุญญาสนิ, สาวิทย์ นาคมิตร และ ธญั
ลกัษณ์ ราษฏรภ์กัด.ี (2558). การเลีย้งสาหร่ายน้ามนัดว้ยก๊าซชวีภาพและธาตุอาหาร
จากระบบถงัหมกัก๊าซชวีภาพ แบบไร้อากาศ. การประชุมวชิาการวศิวกรรมฟาร์ม 
และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตั ิระดบัชาต ิครัง้ที ่2, ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, หน้า 26-33, 11-12 กนัยายน 2558. 

Phacharaporn Wangwinyoo, Varong Pavarajarn and Thunyalux Ratpukdi. (2015). 
Comparison of Photocatalytic Degradation of Profenofos by Titanium (IV) 
dioxide with UV and VUV Irradiation. 4th International Conference on 
Environmental Engineering, Science and Management, Lotus Hotel Pang Suan 
Kaew, Chiang Mai, Thailand, pp.1-8, 27 May-29 August 2015. 

Thunyalux Ratpukdi and Patcharee Hovichitr. (2015). Optimizing Algaeculture for the 
Production of Biofuels. Proceedings of the Bangkok International Conference 
on Engineering and Applied Science, Centara Watergate Pavillion Hotel, 
Bangkok, Thailand, pp. 24-31, 26 February-28 August 2015. 

Worrarat Thiansathit, Tim C. Keener, Soon-Jai Khang,Thunyalux Ratpukdi and 
Patcharee Hovichitr. (2015). The kinetics of Scenedesmus obliquus microalgae 
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growth utilizing carbon dioxide gas from biogas. Biomass and bioenergy, 
Vol.76, pp.79-85, 1-31 May 2015. impact factor 4.273 

Phacharapol Induvesa, Patiparn Punyapalakul and Thunyalux Ratpukdi. (2015). 
Dissolved Organic Nitrogen and Haloacetonitriles Formation Potential in Water 
Treatment Plants, Khon Kaen Municipality, Thailand. 4th International 
Conference on Environmental Engineering, Scienceand Management, Lotus 
Hotel Pang SuanKaew, Chiang Mai, Thailand, pp.1-6, 27-29 May 2015. 

ปณิธาน ทาแก้ว และ ธญัลกัษณ์ ราษฎร์ภกัดี. (2015). การก าจดัเหลก็และแมงกานีสในน ้า
ส าหรบัอุตสาหกรรมผลิตพรม. การประชุมวิชาการสิง่แวดล้อมแห่งชาติครัง้ที่14, 
Scienceand Management, Lotus Hotel Pang SuanKaew, Chiang Mai, Thailand, 
หน้า.1-7, 29 พฤษภาคม 2558. 

P. Kiattisaksiri, E. Khan, P. Punyapalakul and T. Ratpukdi. (2015). Photodegradation 
of haloacetonitriles in water under irradiation of vacuum ultraviolet. The 2nd 
IWA Malaysia Young Water Professionals Conference 2015, Vivatel Kuala 
Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, 17-20 March 2015. 

Phacharapol Induvesa, Patiparn Punyapalakul, and Thunyalux Ratpukdi. (2015). 
Dissolved Organic Nitrogen Concentrations in Water Treatment Plants of Khon 
Kaen Municipality. International Conference Industrial and Hazardous Waste 
Management 2015 (IHW 2015), BITECH, Bangkok, Thailand, 31 January 2015. 

ประไพพมิพ์ ทองเปราะ และ ธญัลกัษณ์ ราษฎร์ภกัดี. (2557). ผลกระทบของสารอนิทรีย์
ธรรมชาติต่อการย่อยสลายของสารปราบศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยกระบวนการ
แวคคมัอลัตราไวโอเลต. ประชุมวชิาการวศิวกรรมเคมแีละเคมปีระยุกต์แห่งประเทศ
ไทย ครัง้ที ่24, ณ โรงแรม ฟูราม่า, เชยีงใหม่, ประเทศไทย, 18-19 ธนัวาคม 2557. 

ธญัลกัษณ์ ราษฎร์ภกัดี, ขวญักมล พรมมา, วนัวิสาข์ ทองอินทร์ และ นฤนาท เสววิฒัน์. 
(2557). การเพาะเลี้ยงสาหร่ายน ้ามนัดว้ยน ้าเสยีชุมชนทีผ่่านการบ าบดั . การประชุม
วิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมตัิ ระดับชาติครัง้ที่ 1 , 
โรงแรมเจรญิธานี, ขอนแก่น, ประเทศไทย, 5 กนัยายน 2557. 

Katika Intarasuwana, Eakalak Khan and Thunyalux Ratpukdi. (2014). Interaction 
between Natural Organic Matter Surrogates and Nano Zero Valent Iron. 
Burapha University International Conference 2014, Dusit Thani Pattaya Hotel, 
Chonburi, Thailand, 3-4 July 2014. 

Pawankorn Nongsung and Thunyalux Ratpukdi. (2014). Effect of Nitrate on the 
Removal of Profenofos Pesticides by Vacuum Ultraviolet. Burapha University 
International Conference 2014, Dusit Thani Pattaya Hotel, Chonburi, Thailand, 
3-4 July 2014. 
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Thunyalux Ratpukdi, Nadthapon Boonlerdlon, Banhan Nanthakod and Phonrawee 
Wonghad. (2014). Removal of Azo Dye in Water Using Vacuum Ultraviolet 
(VUV) Process. Advanced Materials Research, Vol.2014, issue.931-932, pp. 
261-265, 1-30 May 2014. 

Thunyalux Ratpukdi. (2014). Degradation of Paracetamol and Norfloxacin in Aqueous 
Solution Using Vacuum Ultraviolet (VUV) Process. Journal of Clean Energy 
Technologies, Vol.2, No.2, pp. 168-170, 1-30 April 2014. 

Thunyalux Ratpukdi. (2013). Degradation of Paracetamol and Norfloxacin in Aqueous 
Solution Using Vacuum Ultraviolet (VUV) Process. 2013 4th International 
Conference on Environmental Engineering and Applications.(ICEEA-2013), 
Hotel Royal, Singapore, 24-25 August 2013. 

 
    4. ประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศึกษา   6   ปี 
 
 5. ภาระงานสอน 
  5.1 ระดบัปริญญาตรี 

EN612002 Chemistry Laboratory for Environmental Engineers 
EN612005 Environmental Unit Operations 
EN613796 Practical training 
EN614998 Environmental Engineering Pre-project 
EN614998 Environmental Engineering Project 
EN614785 Cooperative Education in Environmental Engineering 
  

5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
EN627103 Advanced Water Treatment Processes 
EN627898 Thesis 
EN627899 Thesis 

  5.3 ระดบัปริญญาเอก  
EN639991 Environmental Engineering Seminar I 
EN639993 Environmental Engineering Seminar III 
EN639996 Dissertation 
EN639997 Dissertation 
EN639998 Dissertation 
EN639999 Dissertation 

 



 

~ 65 ~ 

นางไปรยา  เฉยไสย 
 

 1. ต าแหน่งทางวิชาการ        
ผูช้่วยศาสตราจารย ์

 
 2. ประวติัการศึกษา     
ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี B.Eng. (Environmental 
Engineering) 

Nagaoka University of Technology, Japan 2542 

ปรญิญาโท M.Eng. (Environmental 
Engineering) 

Nagaoka University of Technology, Japan 2544 

ปรญิญาเอก Dr.Eng. (Energy & Environmental 
Engineering) 

Nagaoka University of Technology, Japan 2547 

 3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

ไปรยา เฉยไสย (2557) เคมีส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 5 ปี) 
“การพัฒนาระบบบ าบัดน ้าเสียส าหรับน ้าเสียที่มีที่มาพื้นฐานจากกากน ้าตาลเพื่อได้

ผลประโยชน์ร่วม ระยะที่ 2 ปีที่ 2 (Joint Research on Development of 
Appropriate Technologies for Molasses-based Wastewater Treatment 
(Phase II, 2nd year))” โดยการสนับสนุนทุนวิจยัจาก  National Institute of 
Environmental Studies, Japan ทุนสนับสนุน 272,457.90 บาท ระยะเวลา 6 
เดอืน ตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2557 ถงึ 31 มนีาคม 2558 (หวัหน้าโครงการ) 

“อตัราภาระบรรทุกอนิทรยีส์งูสุดทีร่องรบัไดข้องการบ าบดัน ้าเสยีชุมชนอตัราความ เรว็สงู
ดว้ยระบบถงัตกตะกอนควบคู่กบัระบบฟองน ้าแขวนไหลลง (Maximum available 
organic loading of High rate sewage treatment by sedimentation tank 
combination with down-flow hanging sponge system)” โดยการสนับสนุนทุน
วิจัยจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่ น ทุนสนับสนุน 
288,749 บาท ระยะเวลา 15 เดือน ตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2556 ถึง 27 กุมภาพนัธ์ 
2558 (หวัหน้าโครงการ) 

“การพัฒนาระบบบ าบัดน ้าเสียส าหรับน ้าเสียที่มีที่มาพื้นฐานจากกากน ้าตาลเพื่อได้
ผลประโยชน์ร่วม ระยะที่ 2 ปีที่ 1 (Joint Research on Development of 
Appropriate Technologies for Molasses-based Wastewater Treatment 
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(Phase II, 1st year))” โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก  National Institute of 
Environmental Studies, Japan ทุนสนับสนุน 305,974 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน 
ตัง้แต่ 2 กนัยายน 2556 ถงึ 29 สงิหาคม 2557 (หวัหน้าโครงการ) 

“การบ าบดัน ้าเสยีชุมชนทีอ่ตัราความเรว็สูงดว้ยระบบถงัตกตะกอนควบคู่กบัระบบฟองน ้า
แขวนไหลลง (High rate sewage treatment by sedimentation tank combination 
with down-flow hanging sponge system) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่ น ทุนสนับสนุน 288,750 บาท 
ระยะเวลา 12 เดอืน ตัง้แต่ 3 มถิุนายน 2556 ถึง 29 พฤศจกิายน 2556 (หวัหน้า
โครงการ) 

“การพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชนรวมดว้ยระบบถงัตกตะกอนควบคู่กบัระบบดเีอชเอส 
(Development of sedimentation & Downflow Hanging Sponge Systems for 
central sewage treatment systems))” โดยการสนับสนุนทุนวจิยัจาก Nagaoka 
University of Technology ประเทศญีปุ่่ น ทุนสนับสนุน 700,350บาท ระยะเวลา 12 
เดอืน ตัง้แต่ 1 เมษายน 2555 ถงึ 31 มนีาคม 2556 (หวัหน้าโครงการ) 

 3.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) 
3.3.1 ตีพิมพใ์นฐานข้อมูล ISI 
Choeisai P., Hatamoto M., ( 2016). Treatment of natural rubber processing 

wastewater using a combination system of a two-stage up-flow anaerobic 
sludge blanket and down-flow hanging sponge system. Water Science & 
Technology, Vol.73, No.8, pp.1777-1784, 18-31 January 2016. 

Choeisai P., Jitkam N., Silapanoraset K., Yubolsai C., Yoochatchaval W., 
Yamaguchi T., Onodera T. and Syutsubo K., “Sugarcane molasses-based 
bio-ethanol wastewater treatment by two-phase multi-staged up-flow 
anaerobic sludge blanket (UASB) combination with up-flow UASB and down-
flow hanging sponge”, Water Science and Technology, Vol.69.6, 2014, 
pp.1174 – 1180. (Impact Factor 1.102) 

Syutsubo K., Onodera T., Choeisai P., Khodphuvieng J., Prammanee P., 
Yoochatchaval W., Kaewpradit W., and Kubota K., “Development of 
appropriate technology for treatment of molasses-based wastewater” Journal 
of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances 
and Environmental Engineering, Vol48:9, 2013, pp.1114-1121. (Impact Factor 
1.19) 

Onodera T., Sase S., Choeisai P., Yoochatchaval W., Sumino H., Yamaguchi T., 
Ebie Y., Xu K., Tomioka N., Mizuochi M., and Syutsubo K.,” Development of 
an appropriate treatment system for molasses wastewater: effect of cation 
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inhibition on anaerobic degradation”, Bioresource technology, Vol.131, 2013, 
pp.295-302. (Impact Factor 5.172) 

3.3.2 ตีพิมพใ์นฐานข้อมูล TCI 
Yubolsai C., Choeisai P., Visedkaew P., Yamaguchi T., Onodera T., and Syutsubo 

K., “Anaerobic Treatability of Cane Molasses Based Bio-Ethanol Distillery 
Wastewater Mixed with Cane Sugar Mill Wastewater by Two Phase Multi-
Stage Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor”,  Journal of Sustainable 
Energy & Environment 6, 2015, pp. 21-26. (Impact Factor N/D) 

3.3.3 Full Paper in Proc. of International Conference with Peer Review 
Syutsubo K., Onodera T., Choeisai P., Yoochatchaval W., and Prammanee P., “High 

Rate Anaerobic Treatment of molasses-based wastewater”,  in proc 
International Conference on Anaerobic Digestion, Chiang Mai, Thailand, 
February 3 – 6, 2015, AS2-066. 

Syutsubo K., Tanikawa D., Watari T., Hatamoto M., Yamaguchi T., Onodera T., 
Miyaoka Y., Choeisai P., Yoochatchaval W. and Fukuda M., “Influence of 
inflow of formic acid on the microbial characteristics of the UASB sludge” in 
proc International Conference on Anaerobic Digestion, Chiang Mai, Thailand, 
February 3 – 6, 2015, AS1-065. 

Yubolsai C., Visedkaew P., Choeisai P., Onodera T. and Syutsubo K., “Anaerobic 
Digestion of a Mixed Wastewater Consisting of Vinasses and Cane  Sugar 
Factory Wastewater,” in proc 2nd International Conference on Environmental 
Engineering, Science and Management, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, 
Khon Kaen, Thailand, March 27-29, 2013, pp.27R7-02 

Kotcharoen W., Choeisai P., Onodera T. and Syutsubo K., “Evaluation of an 
Appropriate Vinasses Concentration for Using an Electrocoagulation 
 Process as an Alternative Pre-Treatment Method in Combination with a 
UASB”, in proc 2nd International Conference on Environmental Engineering, 
Science and Management, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, 
Thailand, March 27-29, 2013, pp.27R7-05 

Saengfai S., Choeisai P., Panjapan P., Arnantanasakun Y., Yamashita T., Okabe 
Y., Yamaguchi T., Takahashi M., and Harada H. “Performance of a Pilot-scale 
Sedimentation Tank (SED) combination with Down-flow hanging sponge 
(DHS) system for Khon Kaen municipality sewage treatment at Bun Thung 
Sarng, Khon Kaen, Thailand” in proc 2nd International Conference on 
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Environmental Engineering, Science and Management, Pullman Khon Kaen 
Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, March 27-29, 2013, pp.28R7-03. 

 
4. ประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศึกษา    10   ปี 

 
5. ภาระงานสอน 
  5.1 ระดบัปริญญาตรี 

EN612001 Chemistry for Environmental Engineers 
EN612002 Chemistry Laboratory for Environmental Engineers 
EN614504 Environment and Energy 
EN613796 Practical training 
EN614998 Environmental Engineering Pre-project 
EN614998 Environmental Engineering Project 
EN614785 Cooperative Education in Environmental Engineering 

5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
EN627000 Aquatic Chemistry 
EN627400 Anaerobic Treatment for Biogas Production  
EN627898 Thesis 
EN627899 Thesis 

  5.3 ระดบัปริญญาเอก  
EN639996 Dissertation 
EN639997 Dissertation 
EN639998 Dissertation 
EN639999 Dissertation 
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นายชชัวาล  อยัยาธิติ 
 

 1. ต าแหน่งทางวิชาการ   
  อาจารย ์
 
 2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 
ปรญิญาตร ี วศ.บ. (วศิวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2533 
ปรญิญาโท วศ.ม.(วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2539 
ปรญิญาเอก Dr.–Ing. (Environmental 

Engineering) 
University of Stuttgart, 
Germany 

2548 

 
 3. ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
     -  
  3.2 งานวิจยั 
    - 

3.3 บทความทางวิชาการ 
กติตลิดา วรฉันท์ และชชัวาล อยัยาธติ ิ(2555). ศกัยภาพในการน าตะกอนจากระบบบ าบดั

น ้าเสียของโรงงานกระดาษมาใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล. การประชุมวชิาการเครอืขา่ย
พลงังานแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่8, โรงแรมตกัศลิา จงัหวดัมหาสารคาม, หน้าที ่41, 2 – 
4 พฤษภาคม 2555. 

ชชัวาล อยัยาธติิ, อรุณ นาเทยีมเขต. (2556). การบ าบดัโทลูอีนโดยใช้ชุดถงัปฏิกรณ์โปรย
กรองแบบชัน้ตวักลางอนุกรม. การประชุมวชิาการวศิวกรรมเคมแีละเคมปีระยุกต์แห่ง
ประเทศไทยครัง้ที่ 23, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชา ออคดิ, หน้าที่ 112-116, 17-18 
ตุลาคม 2556. 

ชัชวาล อัยยาธิติ, สุวพงษ์ หินค า. (2556). การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปทรง ( Shape 
Factor) ของฝุ่ นละอองจากโรงอบข้าวเพื่อใช้ในการควบคมุมลพิษทางอากาศ. การ
ประชุมวชิาการวศิวกรรมเคมแีละเคมปีระยุกตแ์ห่งประเทศไทยครัง้ที ่23, โรงแรมพลูแมน 
ขอนแก่นราชา ออคดิ, หน้าที ่117-121, 17-18 ตุลาคม 2556. 

 
 4. ประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศึกษา   20   ปี  
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 5. ภาระงานสอน 
  5.1  ระดบัปริญญาตรี 

EN614201 Air Pollution Control and Design 
EN614202 Air Quality Management 
EN613796 Practical training 
EN614998 Environmental Engineering Pre-project 
EN614998 Environmental Engineering Project 
EN614785 Cooperative Education in Environmental Engineering 

  5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
EN627104 Air Pollution Technology and Management 
EN627898 Thesis 
EN627899 Thesis 

  5.3 ระดบัปริญญาเอก  
EN639996 Dissertation 
EN639997 Dissertation 
EN639998 Dissertation 
EN639999 Dissertation 
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นายพนมชยั   วีระยุทธศิลป์ 
 

 1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์
 2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ี
จบ 

ปรญิญา
ตร ี

วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2529 

ปรญิญา
โท 

วท.ม. (การจดัการสิง่แวดลอ้ม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2546 

 3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารการสอน 
    - 
  3.2 งานวิจยั 

พนมชัย   วีระยุทธศิลป์ . (2560). การออกแบบและพฒันาระบบน ้าหมุนเวียนแบบ
อตัโนมติัส าหรบัเลี้ยงปลานิล. ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร. 

พนมชยั   วรีะยุทธศลิป์. (2557). โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัท าแผนแม่บทมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น. 

  3.3  บทความทางวิชาการ 
Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Watchareeya Montajun, (2015). 

Toxicity assessment of trichloroethylene in contaminated soil on legume seed 
germination and subsequent seedling growth. The Fifth Asian Conference on 
Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, 
Japan, 11-14 June 2015.  

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Songphon Prayochmee, (2015). 
Hydrothermal synthesis of zeolite Y for adsorption of heavy metal ions in 
wastewater. The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and the 
Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Supawadee Yodthongdee, (2015). 
Optimum Co-digestion Conditions for Methane Production from Chicken 
Manure and Napier grass by Single Stage Digestion. The Fifth Asian 
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Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, The Art 
Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015.
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Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Umaporn Khoyun, (2015). Biogas 
production improvement of anaerobic co-digestion of chicken manure and 
Napier grass in batch condition. The Fifth Asian Conference on Sustainability, 
Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 
June 2015. 

Kulyakorn Khuanmar, Panomchai Verayutasil, Pornnipa Khaosomboon, (2015). 
Synthesis of zeolite A from silica gel waste for cadmium removal from aqueous 
solution. The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and the 
Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Chutchawan Kaenchiangsa, (2015). 
Pilot-scale treatment system for recycling and reuse of treated wastewater for 
fishing net dyeing process. The Fifth Asian Conference on Sustainability, 
Energy and the Environment 2015, The Art Center Kobe, Kobe, Japan, 11-14 
June 2015. 

พนมชยั วรีะยุทธศลิป์, กลัยกร ขวญัมา, ชชัวาล แก่นเชยีงสา, (2557). การออกแบบเครื่อง
กวนผสมในเสน้ท่ออย่างง่ายโดยใชท่้อพวีซีี. การประชุมวชิาการวศิวกรรมฟารม์และ
เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที่ 1, โรงแรมเจรญิธานี, ขอนแก่น, ไทย, หน้า 
27, 5-6 กนัยายน 2557. 

พนมชยั วรีะยุทธศลิป์, กลัยกร ขวญัมา, จรยิา สหีะ, (2557). ประสทิธภิาพของการหมกัก๊าซ
ชวีภาพจากมูลสตัว์ส าหรบัใช้ในครวัเรอืน. การประชุมวชิาการวศิวกรรมฟาร์มและ
เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที่ 1, โรงแรมเจรญิธานี, ขอนแก่น, ไทย, หน้า 
32, 5-6 กนัยายน 2557. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Tharatorn Jiamvittayasrikul, (2015). 
Biodegradation Kinetic Coefficients of Hospital Wastewater. GMSARN 
International Conference on Green Growth in GMS: Energy, Environmental and 
Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp. 1-3, 18-20 December 
2013. 

Panomchai Verayutasil, Kulyakorn Khuanmar, Weerapong Khantee, (2015). Case 
Study of Wastewater Treatment from Fishing Net Softening Process. GMSARN 
International Conference on Green Growth in GMS: Energy, Environmental and 
Social Issues, Sedona Hotel, Mandalay, Myanmar, pp. 1-3, 18-20 December 
2013.

  4. ประสบการณ์การสอนในระดบัอดุมศึกษา    30   ปี 
 
  5. ภาระงานสอน 
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   5.1 ระดบัปริญญาตรี 
EN613101 Water Supply Engineering and Design 
EN614501 Building Sanitation and Design 
EN613796 Practical training 
EN614998 Environmental Engineering Pre-project 
EN614999 Environmental Engineering Project 
EN614785 Cooperative Education in Environmental Engineering 

   5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 
EN627898 Thesis 
EN627899 Thesis 

   5.3 ระดบัปริญญาเอก 
     - 
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นายวิษณุ  แทนบุญช่วย 
 

 1. ต าแหน่งทางวิชาการ        
อาจารย ์

 2. ประวติัการศึกษา     
ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2544 
ปรญิญาโท วศ.ม. (วศิวกรรมเคม)ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2551 
ปรญิญาเอก วศ.ด. (วศิวกรรมเคม)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2555 
 
 3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

- 
  3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 5 ปี) 

วษิณุ แทนบุญช่วย. (2559). การก าจดัสารหนูในน ้าใต้ดินด้วยวสัดผุสมอนุภาคเหลก็
น า โ น แ ล ะ แ ม ง ก า นี ส อ อก ไ ซด์ .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก วิ จั ย ใ ห ม่  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

วษิณุ แทนบุญช่วย. (2558). การก าจดัสารโครเมียม (VI) ท่ีปนเป้ือนในน ้าใต้ดินโดย
ใช้วสัดุนาโนของเหลก็ประจุศูนย์บนตวัรองรบัซิลิกา. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

วษิณุ แทนบุญช่วย. (2558). การก าจดัสารไดคลอโรอีเธนท่ีปนเป้ือนในน ้าใต้ดินโดย
ใช้อนุภาคนาโนของเหลก็ประจุศูนย์บนตวัรองรบัดินเกาลิน. ศูนย์วิจยัด้าน
การจดัการสิง่แวดลอ้มและสารอนัตราย มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

วษิณุ แทนบุญช่วย. (2557). โครงการศึกษาหลกัการท างานและแนวทางการควบคมุ
เคร่ือง Diffuser ระยะท่ี 1. บรษิทัน ้าตาลมติรกาฬสนิธุจ์ ากดั. 

 3.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) 
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ประกาศบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่ 22/2550) 

เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษาจากการศกึษาในระบบ 
---------------------------------- 

  
เพื่อใหก้ารเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และเป็น

การใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่นักศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัขอนแก่น อกี
ทัง้รกัษาไวซ้ึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ระดบับณัฑติศกึษาตามนัย
ของ ขอ้ 33 แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 อาศยั
อ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัระบบการบรหิารงาน
บณัฑติวทิยาลยั พ.ศ. 2548 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั ในคราว
ประชุมครัง้ที ่1/2550 เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2550 จงึออกประกาศเพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารเทยีบ
โอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาไวด้งันี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่23/2560) 
เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษาจากการศกึษาในระบบ” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีอ่อกประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลกิ ประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 73/2548) เรื่อง 
การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษาจากการศกึษาในระบบ และใหใ้ช้
ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 
  “มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ” หมายถงึ คณะทีม่หีลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
  “นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “รายวชิา” หมายถงึ กระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ
บณัฑติศกึษา    
 ข้อ 5  ผู้มสีทิธิข์อโอนรายวชิาและค่าคะแนนองรายวชิา ได้แก่ นักศกึษาที่ผ่านการคดัเลอืก
เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 
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6.1 นักศกึษาทีป่ระสงค์จะขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาจะตอ้งยื่นค ารอ้ง
ขอเทยีบโอนรายวชิาภานใน 15 วนั นับถดัจากวนัเปิดภาคการศกึษาแรกที่เขา้
ศกึษา และสามารถยื่น ค ารองได้เพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ ที่งานบรกิารการศกึษา
ของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของ
รายวชิา และเค้าโครงรายวชิาเพื่อประกอบการพจิารณา ยกเว้นผู้ขอเทยีบโอน
เคยศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแ ก่น  ขอ เทียบ โอน ในหลักสู ต รของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ใหแ้นบเฉพาะใบแสดงผลการเรยีนเท่านัน้ 

6.2 ใหค้ณะทีส่าขาวชิาสงักดั พจิารณาโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ตามค า
รอ้งของนักศกึษาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 20 วนั นับถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาที่
ก าหนดเป็นวนัทีย่ื่น และแจง้ผลการอนุมตัไิปยงับณัฑติวทิยาลยั และส านักบรหิาร
และพฒันาวชิาการ 

 ข้อ 7 เกณฑก์ารพจิารณาโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา และขัน้ตอนการตรวจสอบ
รายวชิาทีข่อเทยีบโอน 
 7.1 เกณฑก์ารพจิารณาการขอเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 

7.1.1 เป็นรายวชิาทีส่อบผ่านมาแลว้ไม่เกนิ 5 ปีการศกึษา นับจากวนัลงทะเบยีน
รายวชิานัน้ถงึ วนัทีม่หาวทิยาลยัไดร้บัค ารอ้งขอเทยีบโอน 

7.1.2 เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาในหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาหรอืเทยีบเท่า
ที่ส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจตามกฎหมายรบัรอง 

7.1.3 เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิา ทีม่เีนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องรายวชิา หรอืกลุ่มวชิาทีข่อเทยีบ 

7.1.4 เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาที่สอบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนน ตวัอกัษร B 
หรอื แต้มระดบัคะแนน 3.00 หรอืเทยีบเท่า หรอืระดบัคะแนนตวัอกัษร S 
ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของหลกัสตูรของรายวชิานัน้ก าหนด 

7.1.5 รายวชิาหรอืกลุ่มวชิาที่เทียบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศึกษา จะไม่น ามา
ค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 

7.1.6 นักศกึษาจะต้องใชเ้วลาศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
และลงทะเบยีนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตรที่เขา้ศึกษา ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกติ 

7.1.7 ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่จะเทยีบโอนนักศกึษาเขา้ศกึษาได้
ไม่เกนิกว่าชัน้ปี และภาคการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุญาตให้มนีักศกึษาเรียนอยู่
ตามหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 

 7.2 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และค่าคะแนนของ
รายวชิา 
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 7.2.1 ให้เทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เฉพาะหลกัสูตรที่เป็นวิทยานิพนธ์
อย่างเดยีว 

 7.2.2 ให้โอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลกัสตูรทรีบัโอน 

 7.2.3 การก าหนดสดัส่วนภาระงาน จ านวนหน่วยกติและค่าคะแนนของรายวชิา
วิทยานิพนธ์ที่เทียบโอนได้ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรสาขาวิชานัน้ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บณัฑติวทิยาลยั 

 7.3  ขัน้ตอนการตรวจสอบรายวชิาทีเ่ทยีบโอน 
7.3.1  คณะทีน่ักศกึษาสงักดัเป็นผูส้ง่รายวชิาไปยงัคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

สาขาวชิาทีเ่ขา้ศกึษา เพื่อพจิารณาว่ารายวชิาใดทีส่ามารถเทยีบโอนได ้
7.3.2  คณะกรรมการประจ าคณะทีน่ักศกึษาสงักดั พจิารณาผลตามขอ้ 7.3.1 เพื่อ

พจิารณารบัการเทยีบโอนทัง้นี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ขอ้ 7.1 หรอื ขอ้ 7.2 
หากเหน็ชอบใหน้ าเสนอขออนุมตัติ่อคณบดคีณะทีส่าขาวชิาสงักดั 

 ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 
 ข้อ 9  ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ 10  ในกรณีทีม่ไิดก้ าหนดหลกัการหรอืแนวปฏบิตัไิวใ้นประกาศนี้ หรอืในกรณีทีม่ปัีญหา
เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามประกาศนี้ ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัมอี านาจวนิิจฉัยสัง่การ ค าวนิิจฉัยของ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยัถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 
 
  ประกาศ ณ วนัที ่ 14  มนีาคม  พ.ศ. 2550 
 

                                                                                                                                                               
                                                                          (รองศาสตราจารยล์ าปาง   แม่นมาตย)์ 
                                                                                    คณบดบีณัฑติวทิยาลยั
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ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 
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----------------------- 
 เพื่อเป็นการส่งเสรมิคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาระหว่างมหาวทิยาลยัใน
การผลติบณัฑติ โดยการใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ยงัเป็นการส่ง เสรมิบรรยากาศ
ทางวชิาการในการสรา้งประสบการณ์ทางวชิาการ และสงัคมแก่นักศกึษาในการลงทะเบยีนเรยีนขา้ม
มหาวทิยาลยัซึง่กนัและกนั 
 ดงันัน้เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั ด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภา
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ครัง้ที ่6/2541 เมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม 2541 จงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการลงทะเบยีนเรยีนขา้ม 
                    มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541” 
 ข้อ 2  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2541 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ในระเบยีบนี้ 
 “มหาวทิยาลยั”       หมายถงึ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
             เกษตรศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่น 
             มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
             มหาวทิยาลยัมหดิล   มหาวทิยาลยัศลิปากร 
             มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  และรวมถงึ 
              มหาวทิยาลยัและ/หรอืสถาบนัอื่นทีม่ขีอ้ตกลง 
             ร่วมกนัเพื่อใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนขา้ม 
             มหาวทิยาลยั 
 “การลงทะเบยีนเรยีน”  หมายถงึ   การลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิ่างๆ และสอบผ่าน 
 “ขา้มมหาวทิยาลยั”      หมายถงึ   ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั/สถาบนัแห่งหนึ่ง 
              และน าจ านวนหน่วยกติไปเป็นสว่นหนึ่งของ 
              จ านวนหน่วยกติในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั/ 
              สถาบนัทีน่ักศกึษาสงักดั 
 “นักศกึษา”         หมายถงึ   นิสติและ/หรอืนักศกึษาของมหาวทิยาลยั 
 ข้อ 4  คุณสมบตัขิองผูล้งทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวทิยาลัย
แต่ละแห่งจะเป็นผูก้ าหนดขึน้ 
 ข้อ 5  วธิกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั 

5.1 นักศกึษามหาวทิยาลยัอื่นทีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนเรยีนทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น
ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

5.1.1 นักศกึษาทีป่ระสงค์จะลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัในรายวชิาใดต้อง
ยื่นความจ านงผ่านมหาวทิยาลยัที่นักศกึษานัน้สงักดัอยู่และได้รบัอนุมตัิ
จากผู้บงัคบับญัชาสูงสุดของมหาวทิยาลยัถึงมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็น



มคอ. 2 

~ 122 ~ 

เวลาไม่น้อยกว่า 2 เดอืนก่อนวนัลงทะเบยีนวชิาเรยีนประจ าภาคการศกึษา
ทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนด 

5.1.2 มหาวทิยาลยัขอนแก่นจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ส้มคัรทราบก่อน 
5.1.3 ก าหนดการลงทะเบยีนวชิาเรยีน 
5.1.4 นักศึกษาที่ได้ร ับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

จะต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระเบียบ  ของมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นตามวนั เวลา และสถานที่ ที่
มหาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนดจงึจะถอืว่าการลงทะเบยีนนัน้สมบูรณ์ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลยัใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยันัน้ๆ ก าหนด 

ข้อ 6  การถอนรายวชิาใดกด็ ีการประเมนิผลการศกึษากด็ ีและการใหใ้บรบัรองผลการศกึษา
กด็ ีใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยันัน้ๆ ก าหนด 
ข้อ 7  ภายใต้แห่งระเบยีบนี้มหาวทิยาลยัอาจจะประกาศงดการเรยีนการสอนวชิาใดวชิาหรอื
จ ากดัจ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาใดวชิาหนึ่งได้ 
ข้อ 8  ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้อี านาจออกประกาศค าสัง่หรอืข้อ
ปฏบิตัใิดๆ ซึง่ไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ได้ 
 
 ประกาศ ณ วนัที ่ 26  สงิหาคม  พ.ศ.2541 
 
 
                                                                (ลงชื่อ)     พล.ต.อ.เภา   สารสนิ 
                                                                                  (เภา   สารสนิ) 

                                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น
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เอกสารแนบหมายเลข 7 
ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 946/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบติัในการอทุธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ ์
หรือการศึกษาอิสระ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่946/2550) 
เรื่อง  แนวปฏบิตัใินการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 

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

 เพื่อให้มีแนวปฏิบตัิในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และเป็นการให้
โอกาสทางการศึกษา ฉะนั ้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และขอ้ 6 แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2550 โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมคณบดใีนคราวประชุมครัง้
ที ่13/2550 เมื่อวนัที ่ 20 กรกฎาคม  2550 จงึออกประกาศไวด้งัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่946/2550) เรื่อง แนวปฏบิตัใิน
การอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ” 
 ขอ้ 2  ใหใ้ชป้ระกาศนี้ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป บรรดาประกาศหรอืแนวปฏบิตัอิื่นใดที่
ขดัหรอืแยง้กบัประกาศนี้ ใหใ้ชป้ระกาศฉบบันี้แทน 
 ขอ้ 3  ในประกาศนี้ 
  “อธกิารบด”ี  หมายถงึ   อธกิารบดมีหาวทยาลยัขอนแก่น 
  “นักศกึษา”  หมายถงึ นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“วทิยานิพนธ”์ หมายถึง   รายงานผลการวิจัยที่เ ป็นส่วนหนึ่ งของ
การศกึษาตามหลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษาทีก่ าหนดให้
ท าวทิยานิพน์ 

“การศกึษาอสิระ” หมายถงึ   รายงานผลการศกึษาอสิระทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ
การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข 

“การอุทธรณ์” หมายถึง   การที่นักศึกษายื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลยัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพื่อขอให้พจิารณาทบทวนผลการสอบ
วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ เนื่องจากเหน็ว่าไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมหรอืไม่เหน็ดว้ยกบัผลการสอบ 

 ขอ้ 4 นักศกึษาทีม่สีทิธิย์ื่นอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ ไดแ้ก่ นักศกึษาที่
สอบวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระครัง้แรกไม่ผ่านและไม่ยื่นขอสอบครัง้ที่สองหรอืเป็นนักศกึษาที่
สอบไม่ผ่านการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระครัง้ทีส่อง 
 ขอ้ 5  นักศกึษาที่ต้องการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
อธกิารบดโีดยยื่นที่บณัฑติวทิยาลยัดว้ยตนเองภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ผลการสอบอย่าง
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เป็นทางการ โดยท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อของนักศกึษา และขอ้คดัค้านการสอบพร้อมขอ้เท็จจรงิ
และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ขอ้ 6  ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการอุทธรณ์ เป็นการเฉพาะราย ประกอบดว้ย 
  1) รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์  เป็นประธานกรรมการ 
  2) คณบดบีณัฑติวทิยาลยั    เป็นรองประธานกรรมการ 
  3) รองคณบดฝ่ีายวชิาการ (หรอืทีเ่รยีกชื่อเป็นอย่างอื่น) 
      จากคณะทีม่หีลกัสตูรบณัฑติศกึษาแลไม่เกีย่วขอ้ง 
       กบัการอุทธรณ์อกี 2 คน    เป็นกรรมการ 
  4) นิตกิรทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 1 คน  เป็นกรรมการ 
  5) รองคณบดฝ่ีายวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      ทัง้นี้อาจแต่งตัง้ผูช้่วยเลขานุการไดอ้กี 1 คน 
 ข้อ 7  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์โดยเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจง
ขอ้เท็จจรงิเพื่อประกอบการพจิารณาอุทธรณ์และเสนอผลการพจิารณาต่ออธิการบดภีายใน 45 วนั
นับตัง้แต่วนัที่ไดร้บัค าอุทธรณ์ กรณีทีม่เีหตุผลความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาไดท้ัง้นี้ไม่เกนิ
ครัง้ละ 30 วนั และไม่เกนิ 2 ครัง้ โดยแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ไดร้บัทราบดว้ย 
 ข้อ 8  อธิการบดีมีอ านาจพจิารณาวนิิจฉัยผลการพจิารณาอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วนันับจากวนัที่ได้รบัรายงานจากคณะกรรมการพจิารณา
การอุทธรณ์ 
 ขอ้ 9  ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี้ 
 ขอ้ 10 ในกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัิหรอืการตีความตามประกาศนี้ให้อธกิารบดมีอี านาจ
วนิิจฉยัหรอืสัง่การ การวนิิจฉยัหรอืสัง่การของอธกิารบดถีอืเป็นสิน้สุด 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  สงิหาคม  พ.ศ. 2550 
 
                                                                

                                                                                 
                                                                   (รองศาสตราจารยส์ุมนต ์ สกลไชย) 
                                                                      อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น
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เอกสารแนบหมายเลข 8 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
เพื่อการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน  

และหลกัเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
เพื่อการประกนัคณุภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และหลกัเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มส่ีวนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

√ √ √ 

2. มรีายละเอยีดหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒแิห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

√ √ √ 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการสอนใรแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกวชิา 

√ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้ภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกวชิา 

√ √ √ 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้ปีการศกึษา √ √ √ 
6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

√ √ √ 

7.มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
จากการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

 √ √ 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืใหค้ าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน √ √ √ 
9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ √ √ √ 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้าม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ 

11. ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ผีลต่อคุณภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเตม็5.0 

 √ √ 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ผีลต่อบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

  √ 

รวมตวับ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีท่ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 

เกณฑป์ระเมิน : หลกัสตูรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมนิดงันี้ 
ตวับ่งชีบ้งัคบั (ตวับ่งชี ้1-5)  มผีลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และจ านวนตวับ่งชีท้ีม่ลีการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไมน้่อยกว่า 80% ของตวับ่งชีร้วม โดยพจิารณาจากจ านวนตวับ่งชีบ้งัคบั
และตวับ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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เอกสารแนบหมายเลข 9 
รายงานผลการประเมินหลกัสตูรและ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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รายงานผลการประเมินหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

1. ผลการประเมินจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  
ตวับ่งช้ี ค่าเฉล่ียระดบัคณุภาพ (คะแนนเตม็ 5) 

1. ดา้นโครงสรา้งหลกัสตูร 4.00 
2. ดา้นอาคารสถานที ่ 4.00 
3. ดา้นอุปกรณ์การเรยีน 3.20 
4. วธิกีารสอน 3.80 
5. กจิกรรมนอกหลกัสตูร 3.60 
6. คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 4.00 
7. จรยิธรรมของบณัฑติ 4.20 

 
 

2. ผลการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
จดุเด่นของหลกัสูตร 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการ
ประเมิน 

1. หลกัสตูรเน้นการพฒันานักศกึษาใหพ้รอ้ม
ท างานทัง้แบบบุคคล และแบบทมี  ตรงความ
ตอ้งการของผูจ้า้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ 
2. หลกัสตูรมกีารควบคุมการท าวจิยัปรญิญาโท 

และการสอบวทิยานิพนธอ์ย่างมคุีณภาพ 
3. หลกัสตูรมรีายวชิาทีค่รอบคลุมเนื้อหาวชิาชพี

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้มทุกดา้น ตรงตามมาตรฐาน 
สกอ. 
4. หลกัสตูรมเีครื่องมอืและหอ้งปฏบิตักิารทีพ่รอ้ม

เพยีง 
5. หลกัสตูรมจีากอาจารยผ์ูส้อนทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในการท าวจิยัสามารถดแูลใหค้ าปรกึษากบันักศกึษา
ไดด้ ี
6. หลกัสตูรเน้นใหน้ักศกึษาสามารถศกึษาไดด้ว้ย

ตนเอง และสามารถต่อยอดจากการเรยีนรูใ้น
หลกัสตูรได ้

รบัทราบ 
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7. หลกัสตูรมเีนื้อหาวชิาและวชิาเลอืกที่
หลากหลาย ใหน้ักศกึษาเลอืกเรยีนตามความถนัด 
8. หลกัสตูรเน้นการใหค้วามรูท้ีท่นัสมยั 

จดุด้อยของหลกัสูตร 
ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการ

ประเมิน 
1. หลกัสตูรยงัขาดรายวชิาทีส่นับสนุนการพฒันา

กระบวนการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
2. หลกัสตูรขาดความรูพ้ืน้ฐานทีเ่ชื่อมโยงกบังาน

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม และงานวศิวกรรมอื่นๆ  
3. พืน้ทีก่ารใชเ้ครื่องมอืและหอ้งปฏบิตักิารในการ

ท าวจิยัคบัแคบ ไม่พอเพยีงต่อจ านวนนักศกึษา 
4. เทคโนโลยทีีใ่ชฝึ้กปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารไม่

ทนัสมยั 
5. หลกัสตูรยงัขาดระบบกลไกการตดิตามนักศกึษา

เพื่อใหม้คีวามกา้วหน้าในงานวทิยานิพนธ ์และไม่
สามารถส าเรจ็การศกึษาในระยะเวลาทีห่ลกัสตูร
ก าหนด 
6. นักศกึษายงัขาดความมัน่ใจในการวางแผน

งานวจิยัดว้ยตนเองและการวเิคราะหผ์ล 
7. ควรฝึกความเป็นผูน้ าและความรบัผดิชอบใหก้บั

นักศกึษา 

รบัทราบ 

 
3. ผลการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิต 
จดุเด่นของนักศึกษา/บณัฑิต ท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาในหลกัสูตร 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการ
ประเมิน 

- มมีนุษยสมัพนัธด์ ีมสีมัมาคารวะ และมคีวาม
รบัผดิชอบในหน้าที ่
- มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
- มทีกัษะการสือ่สาร พดูคุยทีด่ ี

ใหห้ลกัสตูรเพิม่การสอดแทรกทกัษะดา้น
การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การเรยีนรู้
ประสบการณ์ท างานจรงิ รวมทัง้การสือ่สาร
ภาษาองักฤษในวชิาต่างๆ 

 
จดุด้อยของนักศึกษา/บณัฑิต ท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาในหลกัสูตร 
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ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคิดเหน็ของคณาจารยต่์อผลการ
ประเมิน 

- ขาดประสบการณ์จรงิในการท างาน 
- ทกัษะดา้นการตดิต่อสือ่สารเป็นภาษาองักฤษ 
- ความรูแ้ละทกัษะทางจรยิธรรม 

ใหห้ลกัสตูรเพิม่การสอดแทรกทกัษะดา้น
การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การเรยีนรู้
ประสบการณ์ท างานจรงิ รวมทัง้การสือ่สาร
ภาษาองักฤษในวชิาต่างๆ 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน 
1. เพิม่วชิาหรอืหมวดวชิาการจดัการทัว่ไป โดยอาจเป็นวชิาเดยีวครอบคลุมประเดน็ส าคญั

ของการจัดการในองค์กรโดยเชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์จริง มาให้
นักศกึษาไดส้มัผสั 

2. ควรหาทางสอดแทรกแนวคดิเกี่ยวกบัจรยิธรรมเขา้ไปในบางวชิาทีเ่อื้อต่อการพูดเกี่ยวกบั
ประเดน็จรยิธรรม 
 

4. ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
ข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะ 

จากผู้ประเมินอิสระ 
ความเหน็ของผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรต่อ

ข้อคิดเหน็ 
หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะ 

จดุเด่น 
1. มคีณาจารยท์ีม่คีวามช านาญและ
หลากหลายใน 

ทุกดา้น เช่น ดา้นน ้าและน ้าเสยี อากาศ ขยะ 
และนาโนเทคโนโลย ี

2. มหีอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามพรอ้มส าหรบั
การท า 

วจิยั 
3. อาจารยม์ทุีนสนบัสนุนงานวจิยัจาก
หน่วยงาน 

ทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั 
4. มศีูนยว์จิยัดา้นสิง่แวดลอ้มและสาร
อนัตรายทีช่่วย 

สนับสนุนงานวจิยัของภาควชิา 
5. คณาจารยม์คีวามสามารถสอนเป็นภาษา  

ต่างประเทศไดทุ้กคน 

 
1. ภาควชิาควรเปิดหลกัสตูร นานาชาตเิพื่อ
รองรบั 

นักศกึษาต่างชาต ิ
2. ภาควชิาควรสนับสนุนใหน้กัศกึษามี
โอกาส 

เผยแพร่ผลงานในต่างประเทศโดยสนบัสนุน
ค่าลงทะเบยีนและ/หรอืค่าเดนิทาง 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อการจดัการและคณุภาพหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ค าถาม คะแนน

เฉล่ีย 
1.หลกัสูตร 
(1) การจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 4.50 
(2) มกีารจดัแผนการศกึษาตลอดหลกัสตูรอย่างชดัเจน 4.50 
(3) มปีฏทินิการศกึษาและโปรแกรมการศกึษาแต่ละภาคการศกึษาอย่างชดัเจน 4.00 
(4) รายวชิามคีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 4.00 
(5) รายวชิาทีเ่ปิดสอนมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศกึษา 4.50 

คะแนนเฉล่ีย 4.30 
2. กระบวนการคดัเลือกนักศึกษา 
(1) หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกเขา้ศกึษา มคีวามเหมาะสม 3.50 
(2) กระบวนการคดัเลอืกเขา้ศกึษา มคีวามเหมาะสม 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 4.25 
3. อาจารยผ์ู้สอนและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
(1) อาจารยม์วีุฒ ิความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบัรายวชิาทีส่อน 5.00 
(2) อาจารยส์อนตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายและเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

5.00 

(3) อาจารยส์นับสนุนสง่เสรมิใหน้ักศกึษาเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 5.00 
(4) อาจารยใ์หค้ าปรกึษาดา้นวชิาการและการพฒันานักศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 5.00 
(5) อาจารยเ์ป็นผูม้คุีณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 
4. การบริหารส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันา
นักศึกษา 
(1) หอ้งเรยีนมอุีปกรณ์เหมาะสม เอือ้ต่อการเรยีนรู ้และเพยีงพอกบันักศกึษา 4.50 
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ค าถาม คะแนน
เฉล่ีย 

(2) หอ้งปฏบิตักิารมอุีปกรณ์เหมาะสม ทนัสมยั เอือ้ต่อการเรยีนรู ้และเพยีงพอกบั
นักศกึษา 

3.00 

(3) ระบบบรกิารสารสนเทศเหมาะสม เอือ้ต่อการเรยีนรู ้และเพยีงพอกบันักศกึษา 4.50 
(4) มพีืน้ทีส่ าหรบัพกัผ่อน ท ากจิกรรมและอ่านหนังสอืทีเ่หมาะสม เอือ้ต่อการเรยีนรู ้
และเพยีงพอกบันักศกึษา 

4.50 

คะแนนเฉล่ีย 4.13 
5. การจดัการเรียนการสอน 
(1) มกีารจดักจิกรรมการพฒันานักศกึษาช่วยเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 เช่น ทกัษะดา้นสือ่ สารสนเทศและเทคโนโลย ีทกัษะดา้นชวีติและอาชพี ทกัษะ
ดา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3.00 

(2) มกีารใชส้ือ่และสารสนเทศประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.50 
(3) วธิกีารสอนสง่เสรมิใหน้ักศกึษาไดป้ระยุกตแ์นวคดิศาสตรท์างวชิาชพี 
วศิวกรรมศาสตร ์และ/หรอืศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาการเรยีนรู ้

4.50 

(4) มกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทกัษะทางภาษาสากลและการสือ่สาร 3.50 
(5) มกีารสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมทางวชิาชพีในการเรยีนการสอน 4.50 
(6) มกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการท างานเป็นทมี 3.50 

คะแนนเฉล่ีย 3.92 
6. การวดัและประเมินผู้เรียน 
(1) วธิกีารวดัประเมนิผลผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกจิกรรมการเรยีนการ
สอน 

4.50 

(2) วธิกีารวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนมปีระสทิธภิาพ 4.50 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 

7. การเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรได้พฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
(1) มคุีณธรรม จรยิธรรม มวีนิยั รบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั องคก์ร สงัคม และ
ประเทศชาต ิประกอบวชิาชพีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและมจีรรยาบรรณ 

5.00 

(2) มคีวามรูล้กึในวชิาการทีศ่กึษา และสามารถประยุกตใ์นการประกอบวชิาชพีขัน้สงู
หรอืการวจิยัเพื่อแกปั้ญหาหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

4.50 

(3) มคีวามสามารถในการใชค้วามรู ้ทกัษะทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
วศิวกรรมศาสตรใ์นการคดิวเิคราะห ์รเิริม่สรา้งสรรคง์าน และแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้หรอื
ปัญหาทางวชิาการขัน้สงูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

4.50 
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ค าถาม คะแนน
เฉล่ีย 

(4) มคีวามสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศกึษาเรยีนรู ้
และการสือ่สารถ่ายทอดความรูใ้นทางวชิาการได ้รวมไปถงึการใชเ้ทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.00 

(5) มคีวามสนใจใฝ่รู ้สามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใหท้นัต่อความกา้วหน้า และ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและสถานการณ์ 

4.00 

(6) มวีุฒภิาวะ ความเป็นผูน้ า มมีนุษยสมัพนัธ ์และทกัษะในการท างานเป็นหมู่คณะ
และเครอืขา่ย สามารถบรหิารจดัการงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มจีติสาธารณะ 
เสยีสละ อุทศิตนเพื่อสงัคม ถอืเอาประโยชน์ของสว่นรวมเป็นทีต่ัง้ ภาคภูมใิจใน
ทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาต ิมทีศันคตทิีด่ตี่อการท างานและใชช้วีติในสงัคมพหุ
วฒันธรรม 

4.50 

คะแนนเฉล่ีย 4.42 
8. การบริการนักศึกษา 
(1) มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการ และการใชช้วีติแก่นักศกึษาในคณะ 4.00 
(2) มกีารใหข้อ้มลูของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหล่งงาน
ทัง้เตม็เวลาและนอกเวลาแก่นักศกึษา 

3.50 

(3) มกีารจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเรจ็การศกึษาแก่
นักศกึษา 

3.00 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 
คะแนนเฉล่ียของทุกข้อค าถาม 4.27 
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เอกสารแนบหมายเลข 10 
ตารางเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่าง 
หลกัสตูรปรบัปรงุกบัหลกัสตูรเดิม 
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เอกสารแนบท้าย หมายเลข 10 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรปรบัปรงุ (พ.ศ. 2560) กบั หลกัสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกวา่ 36 

หน่วยกิต 
ตามเกณฑม์หาวทิยาลยั 

2. โครงสร้างหลกัสูตร 2. โครงสร้างหลกัสูตร - ปรบัปรุงโครงสรา้งหลกัสตูร 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1 - เพิม่รายวชิาในหลกัสตูร 
หมวดวชิาบงัคบั   หมวดวชิาบงัคบั   
   วชิาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกติ) 7 หน่วยกติ    วชิาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกติ) 4 หน่วยกติ - เพิม่จ านวนหน่วยกติ 

 
 
 
 

   วชิาบงัคบั (นับหน่วยกติ) - หน่วยกติ    วชิาบงัคบั (นับหน่วยกติ) - หน่วยกติ 
หมวดวชิาเลอืกทัว่ไป - หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกทัว่ไป - หน่วยกติ 
วชิาวทิยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ วชิาวทิยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 
หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร    36 หน่วยกติ หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร    36 หน่วยกติ 
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หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 - เพิม่รายวชิาในหลกัสตูร 
  - เพิม่หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วย

กติ) 
หมวดวิชาบงัคบั หมวดวิชาบงัคบั    
   วชิาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกติ) 4 หน่วยกติ    วชิาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกติ) 1 หน่วยกติ 
   วชิาบงัคบั (นับหน่วยกติ) 12 หน่วยกติ    วชิาบงัคบั (นับหน่วยกติ) 12 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลอืกทัว่ไป 12 หน่วยกติ หมวดวิชาเลอืกทัว่ไป 12 หน่วยกติ 
วิชาวิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ วิชาวิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
EN627003 หน่วยปฏบิตักิารและกระบวนการทางวศิวกรรม

สิง่แวดลอ้ม 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วย
กติ) 

 - รายวชิาเปิดใหม่ส าหรบัใหผู้ท้ีส่ าเรจ็
การศกึษาจากวศิวกรรมสาขาอืน่ 
ลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่าน 

EN627004 วศิวกรรมสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วย

กติ) 

  

4. รายวิชาในหมวดบงัคบั 4. รายวิชาในหมวดบงัคบั  
วิชาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาบงัคบั (ไม่นับหน่วยกิต)  
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  
EN007000 การน างานวจิยัสู่ธุรกจิส าหรบัการประกอบการดา้น

วศิวกรรม                                  
3 (3-0-6)    - วชิาใหม ่
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หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
EN007001    ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ 3 (2-3-5) 196 704 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรม

สิง่แวดลอ้ม 
3(3–0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัและเน้ือหาวชิา และ

เปลีย่นเป็นวชิาบงัคบั (นับหน่วยกติ) 
EN627891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  1(1-0-2) 196 891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 1(1-0-2) - ปรบัปรุงรหสัวชิา 
แผน ก แบบ ก 2  แผน ก แบบ ก 2   
EN007000 การน างานวจิยัสู่ธุรกจิส าหรบัการประกอบการดา้น

วศิวกรรม                                  
3 (3-0-6)    - วชิาใหม ่

EN627891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 1(1-0-2) 196 891 สมัมนาทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 1(1-0-2) - ปรบัปรุงรหสัวชิา 
วิชาบงัคบั (นับหน่วยกิต)  วิชาบงัคบั (นับหน่วยกิต)   
แผน ก แบบ ก 2  แผน ก แบบ ก 2   
EN007001    ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมศาสตร ์ 3 (2-3-5) 

 
196 704 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรม

สิง่แวดลอ้ม 
3(3–0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัและเน้ือหาวชิา และ

เปลีย่นเป็นวชิาบงัคบั (นับหน่วยกติ) 
   196 701 หน่วยปฏบิตักิารกายภาพและ

กระบวนการเคมสี าหรบัวศิวกรรม
สิง่แวดลอ้ม 

3(3-0-6)  

   196 702   หน่วยกระบวนการชวีวทิยาส าหรบั
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

3(3-0-6)  

   196 703 การจดัการและการก าจดัของเสยี
อนัตราย 

3(3-0-6)  

EN627000 เคมขีองน ้า 3(3-0-6)    - วชิาใหม ่
EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพษิ 3(3-0-6) 196 718 กระบวนการเคลื่อนยา้ยสารมลพษิ 3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัและชื่อวชิา 
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หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
EN627002 จลนพลศาสตรแ์ละการออกแบบเครื่องปฏกิรณ์ส าหรบั

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
 

3(3-0-6)  
 

 - วชิาใหม ่

5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก   
   191 701 คณิตศาสตรป์ระยุกต ์ทางวศิวกรรม 3(3-0-6) - ปิดรายวชิา 
กลุ่มวิชา Advanced Environmental Treatments and Technologies    - เพิม่กลุ่มวชิา 
EN627100 เทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอ้มขัน้สงู 3(3-0-6)    - วชิาใหม ่
EN627101 กระบวนการออกซเิดชนัขัน้สงู 3(3-0-6)    - วชิาใหม ่
EN627102 กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีขัน้สงู 3(3-0-6) 196 716   การออกแบบวศิวกรรมน ้าเสยีขัน้สงู 3(2-3-6) - เปลีย่นแปลงรหสัและชื่อวชิา 
EN627103 

กระบวนการผลติน ้าขัน้สงู 
3(3-0-6) 196 715 การออกแบบวศิวกรรมการประปาขัน้

สงู 
3(2-3-6) - เปลีย่นแปลงรหสัและชื่อวชิา 

   196 706 เคมวีศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 3(2-3-6) - ปิดรายวชิาและจดัเนื้อหาส าคญัไวใ้น
รายวชิาเปิดใหม ่

EN627104 เทคโนโลยมีลพษิทางอากาศและการจดัการ 3(3-0-6) 196 708 เทคโนโลยมีลพษิทางอากาศและการ
จดัการ 

3(3-0-6) - ปรบัปรุงรหสัวชิา 

EN627105 กระบวนการแยกสารทางสิง่แวดลอ้ม     3(3-0-6)    - วชิาใหม ่
EN627106 วศิวกรรมการบ าบดัของเสยีอนัตราย 3(3-0-6) 196 703 การจดัการและการก าจดัของเสยี

อนัตราย 
3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัและชื่อวชิา 

   196 709 การควบคุมมลพษิทางเสยีงและการ
สัน่สะเทอืน 

3(3-0-6) - ปิดรายวชิาและจดัเนื้อหาส าคญัไวใ้น
รายวชิาเปิดใหม ่
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หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
EN627107 นาโนเทคโนโลยสี าหรบัวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) 196 722 นาโนเทคโนโลยสี าหรบัวศิวกรรม

สิง่แวดลอ้ม 
3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 

EN627108 การจดัการและการก าจดัมลูฝอย 3(3-0-6) 196 710 การจดัการและการก าจดัมลูฝอย 3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 
   196 713   เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) - ปิดรายวชิาและจดัเนื้อหาส าคญัไวใ้น

รายวชิาเปิดใหม ่
กลุ่มวิชา Environmental Management      
EN627200 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นการ

วางแผนสิง่แวดลอ้ม 
3(3-0-6) 196 720 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตรใ์นการวางแผนสิง่แวดลอ้ม 
3(2-3-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 

EN627201 การจดัการของเสยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 196 714 การจดัการของเสยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 
EN627202 การประเมนิการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด 3(3-0-6) 196 721 การประเมนิการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยี

สะอาด 
3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 

EN627203 การจดัการคุณภาพน ้า 3(3-0-6) 196 712 การจดัการคุณภาพน ้า 3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 
   196 717 ระบบการสุขาภบิาลอาคารขัน้สงู 3(3-0-6) - ปิดรายวชิาและจดัเนื้อหาส าคญัไวใ้น

รายวชิาเปิดใหม ่
   196 718 กระบวนการเคลื่อนยา้ยสารมลพษิ 3(3-0-6) - ปิดรายวชิาและจดัเนื้อหาส าคญัไวใ้น

รายวชิาเปิดใหม ่
   196 719 กลศาสตรแ์ละวศิวกรรมล าน ้า 3(3-0-6) - ปิดรายวชิาและจดัเนื้อหาส าคญัไวใ้น

รายวชิาเปิดใหม ่
กลุ่มวิชา Natural Treatment and Ecosystem      
EN627300 การฟ้ืนฟูทางชวีภาพ 3(3-0-6)    - วชิาใหม ่
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EN627301 การบ าบดัแบบธรรมชาต ิและการบ าบดัดว้ยดนิ 3(3-0-6)    - วชิาใหม ่
กลุ่มวิชา Waste Recovery      
EN627400 การบ าบดัแบบไมใ่ชอ้ากาศเพื่อการผลติก๊าซชวีภาพ 3(3-0-6)    - วชิาใหม ่
กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ      - เพิม่กลุ่มวชิา 
EN627500 จุลชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) 196 707 จุลชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 3(2-3-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 
EN627501 การวเิคราะหด์ว้ยเครื่องมอืส าหรบัวศิวกรรม

สิง่แวดลอ้ม  
3(3-0-6) 196 723 ปฏบิตักิารทางวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 3(1-6-5) - เปลีย่นแปลงรหสัและชื่อวชิา 

EN627502 พษิวทิยาและสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) 196 711 พษิวทิยาและสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) - เปลีย่นแปลงรหสัวชิา 
6. วิทยานิพนธ ์  6. วิทยานิพนธ ์   
EN627898 

วทิยานิพนธ ์
36 หน่วยกติ 196 898 วทิยานิพนธ ์ 36  หน่วย

กติ 
- ปรบัปรุงรหสัวชิา 

EN627899 
วทิยานิพนธ ์

12 หน่วยกติ 196 899   วทิยานิพนธ ์ 12  หน่วย
กติ 

- ปรบัปรุงรหสัวชิา 

 


