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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Soil Science and Environment
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Soil Science and Environment)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Soil Science and Environment)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 จานวน 38 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวน 38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2560
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 17/2560
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ครั้งที่ 8 /2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
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เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลังจากผู้ศึกษาได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพ
ในตาแหน่ง นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตร อาจารย์ และครู ในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. หน่วยงานราชการที่ดูแลการเกษตร การจัดการด้านปฐพีศาสตร์และ/หรือด้านสิ่งแวดล้อมทาง
การเกษตร เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
หม่อนไหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ
2. หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัททางด้านธุรกิจ
เกษตร บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์ดิน น้า ปุ๋ย พืช วัสดุเกษตร
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
3. องค์กรไม่แสวงหากาไร (Non Profit Organization) เพื่อการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
4. หน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. ประกอบอาชีพอิสระด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1 นางปัทมา วิตยากร แรมโบ
ศาสตราจารย์
Ph.D. (Soil Fertility)
M. Hort. Sc (Hons) Soil Fertility
B. Hort. Sc. (Soil Science)
2 นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Environmental Science and
Ecotoxicology)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์)
3 นายธรรมเรศ เชื้อสาวถี
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Environmental
Remediation)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาทรัพยากรดินได้มีความเสื่อมโทรมลง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรแบบ
เพิ่งพาตนเองเข้าสู่ระบบเกษตรแบบเชิงพานิชย์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมือง การใช้ที่ดินผิด
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ประเภท ทาให้ดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ อันประกอบด้วย น้า อากาศ พืชพรรณ และความหลากหลายทางชีวภาพด้วย ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันที่พบว่า พื้นที่ปุาต้นน้าที่อยู่ในขั้นวิกฤตมีถึง 14 ล้านไร่ ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมมี
ร้อยละ 60 ของประเทศ ปริมาณน้าต้นทุนมีเพียง 2 ใน 3 ของความต้องการใช้น้า ส่งผลให้ผลิตภาพของดินและ
ผลิตผลทางการเกษตรตกต่า เกิดปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนปัญหา
ความรุนแรงของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึ้นของการใช้สารเคมีทางการเกษตร
และของเสียอันตรายอื่นๆที่ส่งกระทบต่อระบบนิเวศการเกษตร และสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อความปลอดภัยทาง
อาหารและสุขภาพมนุษย์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ 193,789 พันตัน เป็นสาเหตุทาให้เกิด
ปัญหาโลกร้อน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564) ในปัจจุบันการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของโลกซึ่งนาไปสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้รูปแบบการทาการเกษตร
เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้สารเคมีเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร การจ้างแรงงานและการเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง รวมไปถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งอาศัยนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจาเป็นต้องผลิตนักวิจัยที่
มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองในภาคการผลิตให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีองค์
ความรู้ในการนาผลงานวิจัยมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางด้านกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ สังคมโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุของประเทศกาลังพัฒนาและรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ชี้ให้เห็นว่าเกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติและระบบ
นิเวศของโลก ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อการดาเนินชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวของสังคมโลก ความตื่นตัวของประชาคมโลกต่อวิกฤตโลกร้อน ซึ่งต้องการใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยตระหนักและคานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก เพื่อนาไปสู่การจัดการเพื่อปูองกัน
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการเกษตร ดิน น้า และสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรจึงมีความจาเป็น เพื่อสามารถผลิตนักวิชาการทางด้านปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อตลาดงานและเป็นกาลังสาคัญต่อการแก้ปัญหาและ พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทาให้มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพ โดยเน้นการ
ผลิตนักวิชาการทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้า การอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การร่วมมือและความคิดสร้างสรรรวมถึงทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี รวมถึงเน้นให้มหาบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้ทางานวิจัย
และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรนี้ จึงมีความจาเป็น เพื่อให้สามารถผลิตนักวิชาการด้านปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผน สร้างแนวทางการวิจัย ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และ
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ใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีโลกทัศน์สากล และมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีอัต
ลักษณ์มีคุณภาพมาตรฐาน ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีบทบาทในการชี้นาสังคมตอบสนองความต้องการและเป็นที่
ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และนานาชาติภายใต้เสาหลัก (Strategic Pillar) 4 เสา
หลักคือ (1) Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่คานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (2) Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ ( 3) Culture and Care
Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชนรวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ( 4) Creative
Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพัธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์
จากพัธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังกล่าวข้างต้นสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็น
ความสาคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตที่
กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญาอันที่สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาค ประเทศชาติและขยายสู่
ความเป็นสากลต่อไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีเชิงลึกในด้าน ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และความรู้ ความสามารถในการ วิเคราะห์ปัญหา ทาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือ
ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถ
ปฏิบัติงานทางด้านปฏิบัติงานทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญหาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และการเกษตร มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและหรือวิชาชีพ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อมหาบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ ด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและแก้ปัญหา และมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์
(3) มีความสามารถในการวางแผน ทางานวิจัย หรือการจัดการโครงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์
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ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคระห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การนาเสนอผลงานวิจัย และการใช้เทคโยโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานวิจัย
(5) มีความใฝุรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สังคม และประเทศชาติ
(6) มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และมีภาวะความเป็น
ผู้นา
(7) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่
ดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยกลยุทธ์ที่จะต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผน และตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ในระหว่างการใช้หลักสูตร
ได้วางแผนการพัฒนา ไว้ดังนี้
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตร
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยี และความต้องการ
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
กาลังคนในทุกภาคส่วน เพื่อเป็น
และสิ่งแวดล้อม ให้
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศ
2. นาผลการประเมินจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
นักศึกษา หรือการวิจัยในชั้น
เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
เรียนมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรระดับ
การเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐละ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ เอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับแผนพัฒนา อื่นๆ ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตศิษย์
ประเทศ การ
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า มามีส่วนร่วมใน
เปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนาหลักสูตร โดยการ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
กรอกแบบสอบถามเพื่อให้
สังคม และตลาดแรงงาน ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
4. ประเมินหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาทุกปี
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ศิษย์เก่าต่อหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตร
4. รายงานผลการประเมินหลักสูตรในทุกสิ้นปี
การศึกษา

มคอ. 2
2.1 การจัดการหลักสูตร (ต่อ)
แผนพัฒนาปรับปรุง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
5.เพิ่มจานวนหน่วยกิ ตวิทยานิพนธ์ เพิ่ม
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จาก 12 หน่วยกิต
เป็น 18 หน่วยกิต
6. มีรายวิชาเปิดใหม่ หรือ รายวิชาเลือก
เพิ่มขึ้น เพิ่มรายวิชาใหม่ให้ทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก คือ รายวิชา 127 734 วิทยา
แร่ในดินขั้นสูง 127 763 การประเมินความ
เสี่ยงทางนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูที่ปนเปื้อน
127 764 การประเมินที่ดินและการวาง
แผนการใช้ที่ดิน
127 765 ความมั่นคงด้านน้าและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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2.2 การจัดการเรียนการสอน
แผนพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. พัฒนาให้อาจารย์มี 1. สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ 1. งบประมาณวิจัยจากแหล่งต่างๆ จานวน
องค์ความรู้ใหม่ และ
ให้ทางานวิจัย และให้บริการ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และชั่วโมงการบริการ
ทันสมัย
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
วิชาการ และเครือข่ายงานวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้
2. จานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
อาจารย์เพิ่มความรู้จากการอบรม และสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
สัมมนา และประชุมวิชาการ
บุคลากร
ระดับชาติและนานาชาติ
3. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการ
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
อาจารย์ต่อการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
การวัดและประเมินผลการวิจัย จากหน่วยงาน
4. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบต่างๆและการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนั้เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี
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2. พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นให้
นักศึกษาสามารถคิด
วิเคราะห์ ใฝุรู้และนา
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การที่จะไปใช้แก้ปัญหา
ด้านการเกษตร

มคอ. 2
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ 1. จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญใน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รูปแบบต่างๆ
2. มีรายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
2. จัดให้มีการนาเสนอสัมมนา
ทุกรายวิชา
โดยนักศึกษา อาจารย์หรือ
3. จานวนผลงานที่นาเสนอในการประชุม
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อสร้าง
วิชาการและสิ่งตีพิมพ์ของนักศึกษา
บรรยากาศวิชาการ พัฒนาทักษะ 4. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ในการนาเสนอ การอภิปราย
ประจาภาคการศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตร
นักศึกษามีการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ต่างๆ และ/หรือ ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารต่างๆทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.2 การจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
แผนพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์
4. การนาเสนองานวิจัยของ
อาจารย์จากต่างประเทศ
5.ส่งเสริมการใช้ใช้การ
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
สัมมนาของนักศึกษา
6. มีการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา
7. จัดกิจกรรมนานักศึกษาทัศน
ศึกษาหรือดูงานภายในหรือ
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

มคอ. 2
3. พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรณยาบรรณทาง
วิชาการ/วิชาชีพ มีภาวะ
ผู้นาและสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติตนใน
สังคม

1. สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้หลักการ
ทางวิชาการในการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ผล หลีกเลี่ยงการอคติและ
นาเสนอตัวอย่างของการอ้างอิง
ผลงานอย่างไม่ถูกต้อง การไม่
อ้างอิงและการคัดลอก
ลอกเลียนแบบผลงานขงผู้อื่น
เช่น วิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ
และสถิติเพื่อการวิจัย เป็นต้น

1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผู้ ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจผลงานของ
นักศึกษาในระดับดี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (รายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 4)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
(รายละเอียดในภาคผนวกที่ 4)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชม. บรรยายต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 15 สัปดาห์
รวมศึกษา 15 ชม. ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาภาคพิเศษ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2559
หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 4) หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
(2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากหลักสูตรนี้รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากหลายสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาบางคนอาจมีปัญหา
ความรู้พื้นฐานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พื้นฐานภาษาอังกฤษ พื้นฐานการวิจัย การเขียนบทความ และ
การตีพิมพ์ ซึ่งหลักสูตรได้จัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
หลักสูตรได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน นักศึกษาต้องปรับพื้นฐานให้ได้ความรู้ด้านปฐพี
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และพื้นฐานการวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 2 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2 ก1 ก2
ปีที่ 1
2 8 2 8 2 8 2 8 2
8
ปีที่ 2
2 8 2 8 2 8 2
8
รวม
2 8 4 16 4 16 4 16 4 16
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
- 2 8 2 8 2 8 2
8
2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

2560
2561
500,000 1,000,000
500,000 1,000,000
2560
236,900
134,400

2561
248,747
134,400

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
261,184 274,244 287,956
134,400 134,400 134,400

งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการ
27,000 107,094 114,249 121,761
เรียนการสอน พัฒนา
นักศึกษา )
รวมรายจ่าย
398,300 490,241 509,833 530,405
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร 186,448 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 5)
และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (รายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 6) หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯ ที่จะปรับปรุงใหม่
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หมวดวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิชาวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

38
38

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
2 (ไม่นับหน่วยกิต)
5
15
38
18
38
38

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1
(1) หมวดวิชาบังคับ
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
Seminar in Soil Science and Environment I
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
Seminar in Soil Science and Environment II
(2) วิทยานิพนธ์
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2
(1) หมวดวิชาบังคับ
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Research Methods in Soil Science and Environment
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
Seminar in Soil Science and Environment I
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
Seminar in Soil Science and Environment II
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
38 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)

(2) หมวดวิชาเลือก
(2.1) กลุ่มที่ 1
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
**AG127 701 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Principles of Environment Science
**AG127 711 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
Advanced Soil Fertility
**AG127 721 เคมีของดินขั้นสูง
Advanced Soil Chemistry
**AG127 751 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
Advanced Soil Physics
** AG127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
Advanced Soil Microbiology
**AG127 743 มลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและการจัดการ
Agricultural Pollution and Management
**AG127 764 การประเมินที่ดินและการวางแผนใช้ที่ดินขั้นสูง
Advanced Land Evaluation and Land Use Planning

มคอ. 2
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(2.2) กลุ่มที่ 2
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 2 และหรือรายวิชาที่เหลือจากกลุ่มที่ 1 หรือรายวิชาอื่นๆที่
ภาควิชาเปิดสอนหรือกาหนดเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาหลักสูตรหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
**AG127 712 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าในดินและพืช
3 (3-0-6)
Soil Water and Plant Relationships
**AG127 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
3 (3-0-6)
Rice Soils and Greenhouse Gases
**AG127 714 ดินปัญหาและการจัดการเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Problem Soils and Integrated Management
**AG127 732 ดินของประเทศไทย
3 (3-0-6)
Soils of Thailand
*AG127 734 วิทยาแร่ในดินขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Soil Mineralogy
**AG127 746 วนเกษตร
3 (3-0-6)
Agroforestry
*AG127 763 การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
3 (3-0-6)
Ecological Risk Assessment and Remediation
of Contaminated Land
*AG127 765 ความมั่นคงด้านน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
Water Security and Climate Change
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3 (3-0-6)

**AG127 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
Soil Biotechnology
**AG127 733 การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลของข้อมูลภาพ
3 (3-0-6)
Remote Sensing and Image Processing
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้
3 (3-0-6)
อม วิธีวิจัยทางด้าน
Selected Topics in Soil Science and Environment
**AG127 894
3 (0-9-5)
Special Problem in Soil Science and Environment
**AG147 001
3 (2-3-5)
Research Methods in Plant Science
**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม
3 (3-0-6)
Plant Nutrition and Metabolism
**SC329 703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ วิชาวิทยานิพนธ์
3 (2-3-6)
Integrated Environmental Management
(2.3)

18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

**AG127 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
* หมายถึง รายวิชาใหม่
** หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายรหัสวิชา
ตัวภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก AG แสดงอักษรย่อชื่อคณะเกษตรศาสตร์
รหัสของสาขาวิชา กาหนดเป็นเลข 6 หลัก ดังนี้
12x xxx หมายถึง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
ตัวเลขสามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา

ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับของรายวิชา เลข 7, 8 และ 9 หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 8 หมายถึง รายวิชาในหมวดสัมมนา ปัญหาพิเศษ เรื่องคัดสรรและวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโท
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง การจาแนกหมวดวิชาย่อยหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา
0 หมายถึง รายวิชาในหมวดพื้นฐานทั่วไป ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
1 หมายถึง รายวิชาในหมวดความอุดมสมบูรณ์ของดินทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 หมายถึง รายวิชาในหมวดเคมีและการวิเคราะห์เคมีทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3 หมายถึง รายวิชาในหมวดการสารวจดิน จาแนกและประเมินทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
4 หมายถึง รายวิชาในหมวดการจัดการทางทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมทางปฐพีศาสตร์
5 หมายถึง รายวิชาในหมวดฟิสิกส์ของดินทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
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6 หมายถึง รายวิชาในหมวดจุลชีววิทยาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
9 หมายถึง รายวิชาในหมวดสัมมนา ปัญหาพิเศษ เรื่องคัดสรรและวิทยานิพนธ์ทาง
ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG127 705
**AG127 891
**AG127 xxx
**AG127 898
**AG127 xxx

วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Research Methods in Soil Science and
Environment
สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม1
Seminar in Soil Science and Environment I
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
-

3(3-0-6)

1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
-

1(1-0-2)
3(3-0-6)

10

-

-

3(3-0-6)

11
10

10
10

มคอ. 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
**AG127 892
**AG127 xxx
**AG127 898
**AG127 xxx
**AG127 xxx

สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
Seminar in Soil Science and Environment II
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG127 898
**AG127 899

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
**AG127 898
**AG127 899

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
-

1(1-0-2)
3(3-0-6)

10

-

-

3(3-6-6)

-

3(3-0-6)

11
20

10
20

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
10

-

-

12

10

12

30

32

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
8

-

-

6

8
38

6
38

มคอ. 2
คาอธิบายรายวิชา
**AG127 701 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Principles of Environmental Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
มโนทัศ น์และทฤษฎีด้าน สิ่งแวดล้อม หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ ระหว่างวิชาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร มลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทาง
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Concept in environment, principles of environmental sciences, ecology and
environmental, relationships among various subjects and resources, environmental pollution,
environmental technology, environmental impact assessment, agricultural resources and
environmental management
**AG127 705

วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Research Methods in Soil Science and Environment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ วรรณกรรมปริทัศน์ การตั้งโจทย์วิจัย การกาหนดทิศทางและแนวปฏิบัตในิ
การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล วิธีวิจัยทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและการจัดทาข้อเสนอ
การวิจัย
Information technology, literature review, formation of research questions,
research direction and approach, data analysis and synthesis, research methods in soil science
and environment, writing the research proposal
**AG127 711 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Soil Fertility
เงื่อนไขของรายวิชา : AG 123 351 หรือเทียบเท่า
แนวคิดในการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินในฐานะเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชและบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก ธาตุอาหารที่ศึกษาประกอบด้วยธาตุอาหารหลักรอง และจุลธาตุ
กรอบในการศึกษาเน้นที่พฤติกรรมของธาตุอาหารในดิน ประกอบด้วยหัวข้อ แหล่งธรรมชาติ วงจร รูปต่างๆ ใน
ดินและรูปที่เป็นประโยชน์ การเก็บกักและการสูญเสีย การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนที่ไปสู่รากพืชและการประเมิน
ความเป็นประโยชน์ เน้นเป็นพิเศษด้านการศึกษาอินทรียวัตถุในดินและบทบาทต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อคุณค่าทางโภชนาการของพืช
Concepts for studying soil fertility, soil as a major source of nutrient supply to
plants and its roles in global environmental changes, soil nutrients include major, supplementary,
and micronutrients, the framework for soil nutrient studies includes natural sources, nutrient
cycles, forms, and available forms, retention and loss, transformation, transport to plant roots
and availability evaluation, emphasis on studies of soil organic matter and its roles in soil fertility
and environment, effects of soil fertility on nutritional quality crops
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มคอ. 2
3(3-0-6)

**AG127 712

ความสัมพันธ์ระหว่างน้าในดินและพืช
Soil Water and Plant Relationships
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการทางสรีรวิทยาของพืช อวัยวะที่สาคัญของพืช การเคลื่อนที่ของน้าจากดินไปยังราก ลา
ต้นและใบ การคายน้าของพืชสู่บรรยากาศ การจัดการ ให้น้าชลประทานเพียงพอแก่ความต้องการน้าของพืช
การตอบสนองของพืชต่อภาวการณ์ขาดน้าในดิน แบบจาลองปฏิสัมพันธ์ของดิน-น้า และพืช
Principle of plant physiology, important plant organ, water movement from soil to
root, stem and leaves, transpiration to atmosphere, irrigation water management for crops water
requirement, plant response to water deficit, interaction models of soil-water and plant
relationship
**AG127 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
3 (3-0-6)
Rice Soils and Greenhouse Gases
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การกระจายของนิเวศนาข้าว สภาพภูมิประเทศของที่ลุ่มที่ใช้ปลูกข้าวในเขตร้อน การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางฟิสิกส์ และทางชีวเคมีในดินนา ผลกระทบของการจัดการนาข้าวต่อทรัพยากร
ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และต่อสภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกจากนิเวศนาข้าวแบบต่างๆ โมเดลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ความเข้มข้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลด
ผลกระทบจากการผลิตข้าว
Distribution of different rice ecosystems, physiographic of tropical-rice
lowlands, changes in physical and biochemical processes in paddy soil, various impacts of riceagricultural practices to land resources, environment and global warming; greenhouse gas
sampling module and concentration analysis, greenhouse gas emission from different types of
rice ecosystems, emission models, emission mitigation and reduction of rice agricultural impacts
**AG127 714

ดินปัญหาและการจัดการเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Problem Soils and Integrated Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ดินที่มีปัญหาในประเทศไทย ดินเนื้อหยาบ ดินตื้น ดินกรด ดินเค็ม ดินเหนียวจัดดินอินทรีย์ ดิน
ด่าง ดินที่มีปัญหาอื่นๆ สมดุลธาตุอาหารในดิน และการจัดการเชิงบูรณาการ
Problem soils of Thailand, coarse-textured soils, shallow soils, acid soils, saline
soils, heavy clay soils, organic soils, calcareous soils, other problem soils, nutrient balance in
the soils and integrated management
**AG127 721 เคมีของดินขั้นสูง
Advanced Soil Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
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3 (3-0-6)

มคอ. 2
สมบัติพื้นผิวของแร่ที่เป็นองค์ประกอบดิน ลักษณะประจุในระบบสารคอลลอยด์ดิน สมดุล
ของสารละลายในดิน สมดุลการเปลี่ยนแปลงแคตไอออน ปรากฏการณ์การดูดซับ เคมีของอินทรีย์วัตถุในดิน
กระบวนการทางเคมีของดิน
**AG127 732 ดินของประเทศไทย
3 (3-0-6)
Soils of Thailand
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพทางธรณี และธรณีสัณฐานของประเทศ การ
จาแนก การแพร่กระจาย ลักษณะและความเหมาะสมของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวเคมีของดิน
ปัจจัยควบคุมลักษณะของดิน ดินที่มีปัญหา การจัดการ และการจาแนกดิน
Topography, climate, geology and geomorphology of Thailand; soil
classifications, distribution, characteristics and suitability, soil physical, chemical and
biochemical properties, factors governing soil characteristics, problem soils, soil management
and soil classification
**AG127 733 การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลของข้อมูลภาพ
3 (3-0-6)
Remote Sensing and Image Processing
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
องค์ประกอบพื้นฐานในการรับรู้จากระยะไกลซึ่งประกอบด้วย แหล่งพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานกับบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับวัตถุบนผิวโลก เครื่อง รับรู้จากระยะไกล การ
แปลความหมายภาพด้วยสายตา การประมวลภาพ ดิจิตัล ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเตรียม การปรับ คุณภาพ
การแปลง การผสมผสาน การจาแนกและการวิเคราะห์
Basic elements in remote sensing including energy sources, energy and
atmosphere interaction, energy and objects on earth interaction, remote sensing sensors,
visual image interpretation, digital image processing, i.e., preprocessing, enhancement,
transformation, integration, classification and analysis
*AG129 734 วิทยาแร่ในดินขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Soil Mineralogy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
องค์ประกอบทางแร่ในอนุภาคดินเหนียวในดิน สมบัติของแร่ดินเหนียว ออกไซด์และ ไฮดรอก
ไซด์ของเหล็กและแร่อื่น ๆ ที่พบในกลุ่มอนุภาคดินเหนียว การประยุกต์ใช้สมบัติของแร่ในดินทางการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์แร่ในอนุภาคขนาดดินเหนียวขั้นสูง
Mineralogical compositions of clay fraction in soils, properties of clay minerals,
oxides and hydroxides of iron and other minerals occurring in clay fraction, application of
mineral properties in agriculture and environment, advanced analytical techniques for
minerals in clay fraction
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มคอ. 2
3(3-0-6)

**AG127 743

มลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและการจัดการ
Agricultural Pollution and Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการของมลพิษและการศึกษาสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนของมลพิษในระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม หลักการทางพิษวิทยา และนิเวศพิษวิทยา สารเคมีการเกษตรและ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของพืชอาหาร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร แนวทางการ
ควบคุมและการจัดการ นโยบายและการจัดการ กรณีศึกษาทางมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการเกษตร การบูรณา
การเทคนิคอย่างเหมาะสมเพื่อลดมลพิษจากเกษตร
Principles of pollution and environmental study, contamination of pollutants in
ecosystem and environments, principles of toxicology and ecotoxicology, environmental
pollution, agrochemicals, food safety, agricultural pollution, environmental pollution control,
policy and management, integrated technique for optimizing agricultural pollution from agroecosystem
**AG127 746 วนเกษตร
3 (3-0-3)
Agroforestry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
ความหมายของวนเกษตร หลักคิดเชิงระบบในการศึกษาวนเกษตร ความเป็นมาของวน
เกษตรและการจาแนกระบบวนเกษตร บทบาทพืชและสัตว์ในระบบวนเกษตร บทบาทของไม้ยืนต้น ธาตุ
อาหารและอินทรียวัตถุในระบบดิน-พืช วนเกษตรกับการอนุรักษ์ดิน บทบาททางเศรษฐกิจ สังคมและบริบท
ทางวัฒนธรรมของวนเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับการพัฒนาระบบวนเกษตร เทคโนโลยี
วนเกษตรแบบพื้นบ้านและแบบพัฒนาใหม่ การวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาระบบวนเกษตร บทบาทระบบวน
เกษตรต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตร
Definition of agroforestry, systems perspectives in agroforestry studies, history
of agroforestry, classification of agroforestry system, roles of plants and animals in agroforestry
systems, influence of trees on nutrients and organic matter in soil-plant system, agroforestry and
soil conservation, roles of agroforestry in socio-economic and cultural context, land-use change
as related to agroforestry development, agroforestry technology : indigenous and newlydeveloped technologies, research and planning in agroforestry development, roles of
agroforestry in agroecosystem sustainability
**AG127 751 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Soil Physics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สมบัติทางฟิสิกส์ของดินและน้า กลไกของกระบวนการดูดยึดและการเคลื่อนที่
ของน้า ธาตุอาหาร เกลือ อากาศและความร้อนในดิน โดยการประยุกต์ที่ใช้ในการคานวณ
การเคลื่อนที่ของ มวลต่าง ๆ ในดิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางการเกษตร การจาลองแบบ
การเคลื่อนที่ของน้าในดินโดยอาศัยหลักวิชาทางฟิสิกส์
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มคอ. 2
Physical properties of soil and water, physical retention and movement of
water, plant nutrients, salt air, and heat in agricultural soils by calculated application of mass
movement for agricultural improvement, physically-based modeling water movement in soil
system
**AG127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Soil Microbiology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการจุลชีววิทยาทางดิน วิทยาการขั้นสูงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ดินและการตรึงไนโตรเจนทาง
ชีวภาพ เทคโนโลยีไรโซเบียม จุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพกับการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การเกษตร จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายธาตุอาหารพืชและเพิ่มความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารพืช และไมคอร์ไรซา
Principles of soil microbiology, advance technology invlolved in soil
microorganisms and biological nitrogen fixation, rhizobium technology, use of effective soil
microorganisms in agricultural technology, plant growth promoting microorganisms, nutrient
solubilizing microorganisms and mycorrhiza
**AG127 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
3 (3-0-6)
Soil Biotechnology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จุลินทรีย์ดิน ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ดิน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Principles of soil biotechnology, soil microorganisms, soil microorganism’s
product, application of soil biotechnology for agriculture and environment
*AG127 763 การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
3(3-0-6)
Ecological Risk Assessment and Remediation of Contaminated Land
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การตระหนัก ในการเกิดความเสี่ยงจากสารอันตรายในพื้นที่ปนเปื้อน
การประเมินทาง
นิเวศวิทยา การฟื้นฟูระบบนิเวศ การประเมินความเสียหายของทรัพยากรที่ดิน
การตรวจ ติดตามทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศ น้าและ ดิน ตัวชี้วัดระบบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การประเมินความเสี่ยงทาง
นิเวศวิทยา การฟื้นฟูและการบูรณะพื้นที่ปนเปื้อน
Awareness of the risks posed by contaminants in contaminated land,
ecological evaluations, ecological restoration, land resource damage assessment,
biomonitoring in aquatic and terrestrial ecosystem, bioindicator, ecological risk
assessment, remediation and restoration of contaminated land
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**AG127 764 การประเมินที่ดินและการวางแผนใช้ที่ดินขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Land Evaluation and Land Use Planning
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดิน/ที่ดิน ลักษณะและขอบข่ายงานของการวาง
แผนการใช้ที่ดิน การประเมินดิน /ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน การสารวจทรัพยากรที่ดิน ข้อมูลที่
สาคัญสาหรับการประเมินดิน /ที่ดินเพื่อการเกษตร การแปลผลการสารวจดิน การประเมินคุณภาพดิน
การแบ่งเขตนิเวศเกษตร การจาแนกสมรรถนะและการจาแนกความเหมาะสมของที่ดิน การเตรียม
แผนการใช้ที่ดินและการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และกรณีศึกษา
Basic concepts of soil/land evaluation, nature and scope of land use
planning, soil/land evaluation and land use planning, land resource surveys, data and
information for agricultural soil/land evaluation, soil survey interpretation, soil quality
evaluation, agro-ecological zoning, land capability and land suitability classifications,
preparation and implementation of the land use plan, geostatistics, and case studies
*AG127 765 ความมั่นคงด้านน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
Water Security and Climate Change
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความหมายของความมั่นคงด้านน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระบวนทางอุทก
วิทยา ระบบอุทกวิทยา อุปสงและอุปทานน้าในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้า
นโยบายทรัพยากรน้า ความร่วมมือและข้อขัดแย้งของการใช้น้า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้า ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศเพื่อความความมั่นด้านน้า กรณีศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรน้าความท้าทายด้านการจัดการความมั่นคงด้านน้าในลุ่มน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย
Definitions of water security and climate change, hydrological process, water
demand and supply in socio-economic and environmental activities in watershed, water
resource policy, cooperation and conflict of water uses, climate change impacts on water
resourse uncertainties of climate situations for securing water, case studies of sustainable
water resource management. challenges in water security management in northeastern
region of Thailand
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มคอ. 2
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Selected Topics in Soil Science and Environment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวกับปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจที่คัดสรรมาแล้ว และ ให้
มีการวิเคราะห์ ค้นคว้าเพิ่มเติม เรียบเรียงเนื้อหา เขียนบริบทเรื่องคัดสรร และนาเสนอ
Discussion of interesting contexts of a selected topic in soil science and
environment, by means of analysis, compilation of documents, reviews of literature, writing
the contexts and presentation
**AG127 891

สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
1 (1-0-2)
Seminar in Soil Science and Environment I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การเขียน และการนาเสนอบทความจากการตรวจเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบัน
ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Writing and presenting of literature-review article on contemporary problem
related to soil science and environment
**AG127 892

สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
1 (1-0-2)
Seminar in Soil Science and Environment II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การเขียน และการนาเสนอบทความจากผลงานทดลองทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมใน
หัวข้อที่สาคัญต่อการแก้ปัญหาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Article writing and presentation of experimental results relevant to soil science
and environment in an important topic solving problem of agriculture and environment
**AG127 894

ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3 (0-9-5)
Special Problems in Soil Science and Environment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การทดลองหรือการวิจารณ์วรรณกรรมในหัวข้อพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการรวบรวมสารสนเทศ การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน
Conducting experiments or a review of literature on a special topic in soil
science and environment including collecting information writing and presenting
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : สาหรับแผน ก แบบ ก 1
การวิจัยทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม หรือปฐพีศาสตร์ โดยเฉพาะปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Research in soil science and environment, leading to new knowledge for
solving land resources and environment or soil science related problems especially in
Northeast
**AG127 899 วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : สาหรับแผน ก แบบ ก 2
การวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัยผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
Research and making thesis in a special topic in soil science and environment,
background and importance, research objective, reviews of literature, research methodology,
results, conclusion, discussion and suggestion
**AG147 001 วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์
3(2-3-5)
Research Methods in Plant Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แผนการทดลองใ นการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ การวางแผน และ การ ทางานวิจัย การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการรายงานการทดลอง
Experimental designs in plant science research, planning and conducting
experiments, application of computer in processing,analysis, interpretation and presentation
of research
**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม
3(3-0-6)
Plant Nutrition and Metabolism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชชั้นสูง กลไกการดูด ธาตุอาหารทางราก การ
แปรสภาพธาตุอาหารเพื่อใช้ประโยชน์ การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร บทบาททางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแร่ธาตุ
อาหารหลักและแร่ธาตุอาหารรองในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การประเมินความต้องการแร่ธาตุ
อาหารพืช เทคนิคการดูดซึมและการเคลื่อนที่ของแร่ธาตุอาหาร การปูองกันและแก้ไขการขาดธาตุอาหารของ
พืช
**SC917 703

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated Environmental Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
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3(2-3-6)

มคอ. 2
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินศักยภาพของสิ่งแวดล้อม กลไกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัด เครื่องมือจัดการสิ่งแวดล้อม นิยามและแบบของการบูรณาการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และวาระแห่งศตวรรษที่ 21 ( Agenda 21) การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและการวางแผน การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หน่วยการจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามและประเมินผล กรณีศึกษา
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่
Principles of environmental management, assessment of environmental potential,
mechanisms of environmental management and indicators, environmental management tools,
definitions and characteristics of integration, sustainable development and Agenda 21, integrated
environmental management and planning, economic analysis, unit of environmental management,
monitoring and evaluation, case studies of issue-based and area-based integrated environmental
management
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่งทาง
ที่
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
1 นางปัทมา วิตยากร แรมโบ
ศาสตราจารย์ Ph.D. (Soil Fertility)
M. Hort. Sc (Hons) Soil
Fertility
B. Hort. Sc. (Soil Science)
2 นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Environmental
Science and Ecotoxicology)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์)
3 นายธรรมเรศ เชื้อสาวถี
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Environmental
Remediation)
วท.ม.
(วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

4 4นายวิทยา ตรีโลเกศ

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Soil Physics,
Environmental Symbiotic
Studies)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์ )
สาขาวิชา ฟิ สิกส์ของดิน
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชา ปฐพีวิทยา
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ที่

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ชื่อ นามสกุล

5 นายธนภัทร์สกรณ์ สุกิจ
ประภานนท์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

6 นางสาวพฤกษา หล้าวงษา

อาจารย์

7 นางสาวมัลลิกา ศรีสุธรรม

อาจารย์

8 นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ

อาจารย์

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ที่ ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
1 นายนิพนธ์ ตั้งธรรม ศาสตราจารย์ Ph.D. (Forest Resources)
2 นางเพิ่มพูน กีรติกสิกร ศาสตราจารย์ Ph.D. (Soil Chemistry and
Fertility)
3 นายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ ศาสตราจารย์ Ph.D. (Pedology)
4 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นักสารวจดิน 8 วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม)
5 Mr. Barry NOLLER Professor
Ph.D. (Chemistry)
6 Mr. Eiji NAWATA

Professor

7 Mr. Nanthi BOLAN

Professor

8 Mr. Yasuyuki KONO Professor

Ph.D. (Tropical
Agriculture)
Ph.D. (Soil Science)
Ph.D. (Land and Water
Resources Management)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี)
ไม่มี
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คุณวุฒิ
ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)สาขา
ปฐพีวิทยา
Ph.D. (Biotechnology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพี
ศาสตร์
M.S. (Watershed
management)
วท.บ.ชีววิทยา
D.Agr. (Plant Nutrition)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าราชการบานาญ
Asian Institute of
Technology
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
University of
Queensland
Kyoto University
University of South
Australia
Kyoto University

มคอ. 2
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โดยให้มีการเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีดาเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง
ผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหอรื
ระดับนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตาม
สถานการณ์ของปัญหาในพื้นที่
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความปัญหา และมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์
(3) มีความสามารถในการวางแผน ทางานวิจัย หรือการจัดการโครงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคระห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การนาเสนอผลงานวิจัย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานวิจัย
(5) มีความใฝุรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สังคม และประเทศชาติ
(6) มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และมีภาวะความ
เป็นผู้นา
(7) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 เป็นต้นไป
แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการให้ข้อมูลกรอบของวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา และให้นักศึกษาเสนอหัวข้อที่สนใจ โดยมีการให้
คาปรึกษา แนะนา และชี้ประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจของสังคม ผู้ประกอบการ และภาครัฐ จากนั้นนักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาทางานร่วมกันในการศึกษาวิจัย และกาหนดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
สัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อกาหนดเป็นระยะๆ เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์เสร็จตามระยะเวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลงานการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการสอบหรือประเมินเค้า
โครงการวิจัย การประเมินความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ การประเมินผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย และตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุนการศึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ

1. เป็นนักวิจัยทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มี - ฝึกฝนให้เป็นนักวิจัยทางด้านปฐพีศาสตร์และ
คุณธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย
สิง่ แวดล้อม โดยการทาการวิจัยที่เน้นการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กระตุ้นให้
นักศึกษาเผยแพร่ผลงานตามที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ - การฝึกปฏิบัติทาการทดลองหรือทาวิจัยใน
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนามาประยุกต์หรือ ห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง และแปลงทดลองที่เป็น
พัฒนาใช้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริง
สถานที่จริง
3. มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเคารพผู้
- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัย
อาวุโสกว่า
มีจิตอาสา มีกิจกรรมฝึกการเป็นผู้นา การทางานเป็น
ทีม และมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่า
4. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถ - การนาเสนอวิชาสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ
ในการนาเสนอผลงานวิจัย และการใช้ภาษาอังกฤษ สิ่งแวดล้อม เป็นภาษาอังกฤษ
- การมอบหมายงานที่ให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
- ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ
สอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ
5. มีความใฝุรู้
- มีการฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
อยู่เสมอ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนและสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน การอภิปราย
เกี่ยวกับการคัดลอกผลงาน หรือการเลียนแบบผลงานผู้อื่น
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(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
(4) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาขีพ การมีวินัยเรื่อง
เวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรม ที่แสดงออกในชั้นเรียนและโอกาสต่างๆ โดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน
(2) การประเมินจากความรับผิดชอบ และการมีวินัยต่อการเรียน การทางาน และการทา
วิทยานิพนธ์
(3) การประเมินจากงาน รายงานการทดลอง และวิทยานิพนธ์ ว่ามีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการไม่มีอคติ ไม่มีการคัดลอกผลงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฏีสาคัญในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
(2) มีความรู้ในหลักการทาวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิทยาการทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถนามาประยุกต์ในสาขาวิชาชีพในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม (active learning) การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative learning) และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-learning
โดยอาจารย์ผู้สอนช่วยแนะนาและอธิบายเสริม
(2) การฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้าเพิ่มเติม การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือ
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปรายร่วมกัน รวมไปถึงการทาสัมมนา การทาวิจัย และวิทยานิพนธ์
(3) การมอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่มทั้งด้านปฏิบัติการและการค้นคว้าเพิ่มเติม การตั้ง
ประเด็นคาถามและแนวทางการตอบคาถาม
(4) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
ที่เน้นหลักการ ทฤษฎที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
(2) ประเมมินจากการสืบค้นข้อมูล การศึกษาค้นคว้า หรือการทาปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย การนาเสนอรายงานทั้งกลุ่มมและรายบุคคล
(3) ประเมินจากการเขียนบทความวิจัยเพื่อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการ
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและระบุปัญหาจากสถาณการณ์ปัจจุบัน
(2) สามารถสืบค้นและตีความผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้ทาง
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ทฤษฎีและปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้
(3) มีทักษะในการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาตามสถาณการณ์ได้
(4) สามารถพัฒนาความคิดใหม่โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์
ความรู้ใหม่ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการ
(5) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์
ความรู้ทางวิชาการได้อย่างมีนัยสาคัญ
(6) ตระหนักถึงความจาเป็นของวิชาการและมีการเรียนรู้ตลอดเวลา
(7) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) การสอนแบบใช้สภาพปัญหาเป็นพื้นฐาน (problem base learning) ให้นักศึกษาได้ฝึก
วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐานในการแก้ไขปัญหา
(3) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทารายงาน การทาวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการ สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์
(2) ประเมินจากความสามารถในการรับฟัง การตั้งคาถาม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการ
ตอบคาถามในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การทาวิจัย หรือ
วิทยานิพนธ์
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม
(2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา การทาวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทางานกลุ่ม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทาวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PLO4)
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการทางาน มีทักษะใน
การสื่อสารด้านต่างๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การตั้งคาถาม การเขียน การแปลความและเรียบเรียงในการจัดทา
รายงาน และการนาเสนองานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ สัมมนา วิทยานิพนธ์
(2) มอบหมายงานกลุ่มหรือรายบุคคลให้สืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
เกี่ยวข้องในหัวข้อการเรียน
(3) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ ประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อนาเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ สื่อต่างๆ
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1)
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7
หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 4)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ
แล้วแต่กรณี เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตาราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ.2558และ
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9
3.3 แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่องในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติซึ่ง
ต้องมีเรื่องเต็ม หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือในวารสารวิชาการ
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นานาชาติ 1 เรื่อง และเป็นไปตามเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา
3.4 แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย
1 ครั้งซึ่งจะต้องมีเรื่องเต็ม หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ( TCI) หรือวารสารวิชาการ
นานาชาติ 1 เรื่อง และเป็นไปตามเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับ
คนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1 เรื่อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่มีการประกาศใช้ และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมี
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมี 12 ตัวชี้วัด (ดังภาคผนวกที่ 8)
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพด้านการ
เรียนรู้ คุณภาพด้านผลงานวิจัยของบัณฑิต คุณภาพด้านความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษา
3.1 หลักสูตรได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน นักศึกษาต้องปรับพื้นฐานให้ได้ความรู้ด้านปฐพี
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และพื้นฐานการวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปูาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร
3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 7)
4. อาจารย์
4.1 มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน
4.3 อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการวิจัย
4.4 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน
4.5 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4.6 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และกากับ
ติดตามให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ซึ่งไม่เกิน 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
4.7 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดาเนินการโดยการ
ให้เข้ารับการฝึกอบรม การทัศนศึกษา ทาวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือนาเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทาหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาจากความชานาญ คุณวุฒิ ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให้ผู้สอนที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในรายวิชานั้นๆ เข้าไปเรียนรู้
จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์อาวุโสก่อนเกษียณอายุราชการ หรือให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง
5.3 หลักสูตรจัดให้ประชุมสะท้อนผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยจัดทาในระดับสาขา
วิชาเอก และในระดับหลักสูตรเพื่อเป็นการกากับ และติดตามผลการจัดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการจัดทารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน(มคอ.3)ในภาคการศึกษาถัดไป
5.4 หลักสูตร มีการกากับดูแลให้ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทาและส่ง มคอ.3 และมคอ.4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วันก่อนเปิดภาคการศึกษาตามกรอบ TQF ซึ่งประมวลการสอนจะต้องทันสมัยในด้านเนื้อหา มีกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
5.5 มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5.6 หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในการสอนหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษในสื่อการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้นเรียน
5.7 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย ตามการบริบทของการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่าน
การปรับรายละเอียดวิชา (มคอ.3)
5.8 พิจารณาเพิ่มรายวิชา หรือรายวิชาเลือก ที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีความจาเป็นกับนักศึกษา
5.9 การประเมินจากรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
5.10 ตรวจสอบผลการเรียนรู้นักศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียน
6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุตาราและสื่อการเรียนการสอน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ.
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักวิทยบริการ
(1) หนังสือด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย จานวน 4,711 ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ จานวน 2,506 ชื่อเรื่อง
(2) วารสาร ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
จานวน 73 ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
จานวน 112 ชื่อเรื่อง
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Books, e-Journals, etc.)
ด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 10 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 17 ชื่อเรื่อง
หนังสือ e-book
จานวน 6 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (สาหรับ
สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์)
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ฐานข้อมูล e-Thesis (สาหรับสืบค้น Thesis)
(4) โสตทัศนวัสดุ
วีดีทัศน์
จานวน 3 ชื่อเรื่อง
แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์
จานวน 4 ชื่อเรื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปีจานวน 12 ตัวชี้วัด
ตามที่ สกอ.กาหนด (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 8) และเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
14 ตัวชี้วัด (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 8)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยประธานหลักสูตร ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและ
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เกณฑ์การประเมินประจาปีจานวน 12 ตัวชี้วัดตามที่ สกอ.กาหนด (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 8) และเป็นไป
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 8)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ
อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก 1
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

●

●

○

●

●

○

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

คุณธรรม
จริยธรรม

TQF

รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ (Required) 5 หน่วยกิต
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
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ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

คุณธรรม
จริยธรรม

TQF

2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) 15 หน่วยกิต
วิชาเลือกบังคับ 9 หน่วยกิต
**AG127 701 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
**AG127 711 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
**AG127 721 เคมีของดินขั้นสูง
**AG127 751 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
**AG127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
**AG127 743 มลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและ
การจัดการ
**AG127 764 การประเมินที่ดินและวางแผนการใชที่ดิน
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
**AG127 712 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าในดินและพืช
**AG127 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
**AG127 714 ดินปัญหาและการจัดการเชิงบูรณาการ
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5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
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5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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○
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คุณธรรม
จริยธรรม

TQF

รายวิชา
**AG127 732 ดินของประเทศไทย
*AG127 734 แร่วิทยาในดินขั้นสูง
**AG127 746 วนเกษตร
**AG127 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
**AG127 763 การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาและ
การฟืน้ ฟูพืน้ ทีป่ นเปื้อ
*AG127 765 ความมั่นคงด้านน้าและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
**AG127 733 การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผล
ของข้อมูลภาพ
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG147 001 วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์
**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม
**SC917 703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

มคอ. 2
4. ทักษะ
5. ทักษะ
ความสัมพันธ์
การ
ระหว่างบุคคล
วิเคราะห์
คุณธรรม
และความ
เชิงตัวเลข
TQF
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
รับผิดชอบ
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
18-38 หน่วยกิต
1
2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1
2
**AG127 898 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 38 หน่วยกิต ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
**AG127 899 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 18 หน่วยกิต ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ไม่ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคบและวิชาเลือก เว้นแต่หลักสูตรจะกาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่คิดค่าคะแนน
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มคอ. 2
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฏีสาคัญในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2.2 มีความรู้ในหลักการทาวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนามาประยุกต์กับสาขาวิชาชีพในปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและระบุปัญหาจากสถาณการณ์ปัจจุบันได้
3.2 สามารถค้นหาและตีความผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
3.3 มีทักษะการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาตามสถาณการณ์ได้
3.4 สามารถพัฒนาความคิดใหม่โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาการ
3.5 สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ หรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
และให้ข้อสรุปทีส่ มบูรณ์ซึง่ ขยายองค์ความรูท้ างวิชาการได้อย่างมีนัยสาคัญ
3.6 ตระหนักถึงความจาเป็นของวิชาการและมีการเรียนรู้ตลอดเวลา
3.7 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
2. ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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มคอ. 2

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ ทางาน มีทักษะในการสื่อสารด้านต่างๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การตั้งคาถาม การ
เขียน การแปลความและเรียบเรียงในการจัดทารายงาน และการนาเสนองานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ภาคผนวก 2
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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1. ชื่อ

(ภาษาไทย) นางปัทมา วิตยากร แรมโบ
(ภาษาอังกฤษ)
Mrs. Patma Vityakon Rambo
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

1.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก Ph.D. (Soil Fertility)
ปริญญาโท
M. Hort. Sc (Hons)
Soil Fertility
ปริญญาตรี
B. Hort. Sc. (Soil
Science)

ชื่อสถาบัน/ ประเทศ
ปี พ.ศ. ที่จบ
University of Hawaii, USA
2529
Lincoln College,
2522
University of Canterbury, New Zealand
Lincoln College,
2519
University of Canterbury, New Zealand

1.2 ผลงานทางวิชาการ
1.2.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
1.2.2 งานวิจัย
รติกร แสงห้าว , ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และปัทมา วิตยากร. 2558. ความหลากหลายของสัตว์ในดินที่
ได้รับสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน. แก่นเกษตร 43 ฉบับพิเศษ (1): 360-366.
สมชาย บุตรนันท์ , Jonathan L. Deenik, บรรยง ทุมแสน, Michael J. Antal, และ ปัทมา วิตยากร.
2558. คุณสมบัติถ่านที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดในดินทรายของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. แก่นเกษตร 43 ฉบับพิเศษ (1): 354-395.
ปัทมา วิตยากร , อรรณพ พุทธโส , สมชาย บุตรนันท์ , ภาณุเดชา กมลมานิทย์ , เบ็ญจพร กุลนิตย์ , และรติ
กร แสงห้าว. 2556. การปรับปรุงดินทรายโดยใช้สารอินทรีย์: การศึกษาเชิงกระบวนการ . แก่น
เกษตร 41 (ฉบับพิเศษ 2) : 1-12
Butnan, Somchai, and Patma Vityakon. 2017. Kiln and wood types affecting charcoal
quality: Charcoal use as soil amendments in Northeast Thailand. Khon Kaen
Agriculture Journal 45 (supplement 1):1315-1321.
Butnun, Somchai, Jonathan Deenik, Banyong Toomsan, Michael Antal, and Patma
Vityakon. 2016. Biochar properties influencing greenhouse gas emissions in
tropical soils differing in texture and mineralogy. Journal of environmental
quality 45: 1509-1519.
Thammasom, N., P. Vityakon, and P. Saenjan*. 2016. Response of methane emission,
redox potential, and pH to eucalyptus biochar and rice straw addition in a
paddy soil. Songklanakarin Journal of Science and Technology 38(3): 325-331.
Thammasom, N., P. Vityakon, P. Lawongsa, and P. Saenjan*. 2016. Biochar and rice straw
have different effets on soil productivity, greenhouse gas emission and carbon
sequestration in Northeast Thailand paddy soil. Agriculture and Natural
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Resources 50: 192-198.
Butnun, Somchai, Jonathan Deenik, Banyong Toomsan, Michael Antal, and Patma
Vityakon. 2015. Biochar characteristics and application rates affecting corn
growth and properties of soils contrasting in texture and mineralogy. Geoderma
237-238: 105-116.
Kunlanit, Benjapon, Patma Vityakon, Aunnop Puttaso, Georg Cadisch and Frank Rasche.
2014. Mechanisms controlling soil organic carbon composition pertaining to
microbial decomposition of biochemically contrasting organic residues: Evidence
from midDRIFTS peak area analysis. Soil Biol. Biochem. 76: 100-108.
Kamolmanit, B., P. Vityakon, W. Kaewpradit, G. Cadisch, and F. Rasche. 2013. Soil fungal
communities and enzyme activities in a sandy, highly weathered tropical soil
treated with contrasting quality organic inputs. Biology and fertility of soils 49:
905-917. doi: 10.1007/s00374-013-0785-7.
Puttaso, A., P. Vityakon, F. Rasche, P. Saenjan, V. Trelo-gas, and G. Cadisch. 2013. Does
organic residue quality influence carbon retention in a tropical sandy soil? Soil
Science Society of America Journal 77(3): 1001-1011. doi: 10.2136/sssaj2012.0209.
Watanabe, M., P. Vityakon, and A.T. Rambo*. 2013. Can’t see the forest for the rice:
Factors influencing spatial variations in density of trees in paddy fields in
Northeast Thailand. Environmental Management doi 10.1007/s 00267-013-0206-6.
Impact factor: 1.647, SJR: Q2
Rungthong, R., T. Nittayachit, T., P. Pnomkhum, P. Vityakon, P. Saenjan, and P. Lawongsa.
2013. Screening of bacterail contraining plant growth promoting traits in organic
residue-treated soils. Khon Kaen Agriculture Journal. 41 supplement 2: 113-120.
1.3 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 37 ปี
1.4 ภาระงานสอน
**AG123 351
**AG124 331
**AG124 761
**AG124 775
**AG127 705
**AG127 890
**AG127 894
**AG127 898
**AG127 899
**AG129 996
**AG129 997

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โครงงานนักศึกษาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
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**AG129 998
**AG129 999

ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์

1.5 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
**AG127 711 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
**AG127 746 ระบบวนเกษตร
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
**AG127 899 วิทยานิพนธ์
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2. ชื่อ

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Mrs. Chuleemas Boonthai IWAI
รองศาสตราจารย์

2.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Science
and Ecotoxicology)
ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ปริญญาตรี

วท.บ.(วิทยาศาสตร์)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
Lincoln University,
New Zealand
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. ที่ จบ
2548
2537
2534

2.2 ผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย . 2559. มลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและการจัดการ. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 387หน้า
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. 2558. มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ รายวิชา 129 743. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 370 หน้า
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. 2557. มลพิษทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ที่ เดอะ โมสต์ พับบิชเชอร์. 394
หน้า
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ต๊ะอุ่น . 2554. การผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน การจัดการของเสีย ดิน
ผลผลิตที่ดีและปลอดภัย. สาขาทรัพยากร ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2.2.2 งานวิจัย
มงคล ต๊ะอุ่น, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า . 2560. ผลกระทบทรัพยากรดินจากการใช้
น้ากากส่าของการปลูกอ้อยในเชิงพื้นที่. แก่นเกษตร. 45(1) : 419-423
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และณัฏฐิรา แกล้วกล้าหาญ. 255 9. การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินระหว่างเก็บรักษา.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ . 3(2) :
55-61
อัจฉราวดี เครือภักดี ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และนฤมล แก้วจาปา . 2559. ความหลากหลายของไส้เดือน
ดินในระบบนิเวศนาข้าวในพื้นที่ดินเค็มระดับต่าง ๆ ต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(1) : 41-47
ณัฐสิมา โทขันธ์, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และเมทินี กัญจนา. 2559. ประสิทธิภาพของแหนแดงและหญ้า
แฝกลุ่มในการบาบัดน้าเสียชุมชน. แก่นเกษตร. 44(1) : 991-998
ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ต๊ะอุ่น. 2559. ผลของการผสมมูลไก่ร่วมกับกาก
อุตสาหกรรมเกษตรต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน. แก่น
เกษตร. 44(1) : 1033-1038
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วิไลวรรณ ด้วงเจริญ และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. 2559. ผลของน้าทิ้งจากโรงงานแปูงมันสาปะหลังที่มีต่อ
แหนแดง (Azolla microphylla). แก่นเกษตร. 44(1) : 1039-1046
ภัทราวดี ปิระเต และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. 2557. อิทธิพลของความกระด้างของน้าต่อความเป็นพิษ
ของคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีต่อปลายี่ศกเทศ. น.2958-2967. ใน : ประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิไลวรรณ ด้วงเจริญ, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, และธรรมเรศ เชื้อสาวถี.2557. นิเวศพิษวิทยาของน้าชะกาก
ตะกอนจากชุมชน และกากตะกอนน้าเสียจากโรงงานแปูงมันสาปะหลัง และน้ากากส่าต่อริ้นน้าจืด .
น. 2932-2945. ใน : ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ,
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ณัฏฐิรา แกล้วกล้าหาญ และชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. 2557. การศึกษาคุณภาพทางชีวภาพและเคมีของปุ๋ย
หมักโดยไส้เดือนดินที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน. น. 2918-2931. ใน: ประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 , วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น
วิไลวรรณ ด้วงเจริญ , ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี. 2 557. พิษเฉียบพลันของน้าชะกาก
ชุมชนและน้ากากส่าต่อแพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินตะกอนท้องน้าของประเทศไทย. น.362371. ใน: ประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อัจฉราวดี เครือภักดี และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. 2556 การกระจายตัวของไส้เดือนดินและอิทธิพลต่อ
พลวัตอินทรีย์คาร์บอนในดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย. แก่นเกษตร. 41(2) : 81-88.
รัชนี วงโคกสูง, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ มงคล ต๊ะอุ่น. 2555. การใช้กากน้าตาลและน้ากากส่าร่วมกับ
ของเสียอุตสาหกรรมแปูงมันสาปะหลังต่อการอยู่รอดของไส้เดือนดินและคุณภาพปุ๋ยหมักโดย
ไส้เดือนดิน. ดินและปุ๋ย. 34 (1-4) : 38-45
จารุพงศ์ ประสพสุข และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย . 2555 . การติดตามสารกาจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะ
อินทรีย์ชนิดพืชผัก ในอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น . วิทยาศาสตร์
มข. 40(3): 971-980
จารุพงศ์ ประสพสุข และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย . 2554. การประเมินความเสี่ยงของสารกาจัดศัตรูพืช
ตกค้างในขยะอินทรีย์ชนิดพืชผักในตลาดสดที่นาไปใช้เป็นอาหารสัตว์ . แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ:
464-471.
ธารารัตน์ ตุราช, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และบุปผา โตภาคงาม. 2554 . การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพ
ร่วมกับการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ดินเค็มภายหลังมีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด 1
ปี. แก่นเกษตร, 39(พิเศษ): 321-327.
นันทวุฒิ จาปางาม , ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ต๊ะอุ่น. 2554 . การจัดการกากของเสียจาก
อุตสาหกรรมกรดซิตริกที่ใช้กากมันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบโดยใช้ไส้เดือนดิน. แก่นเกษตร, 39(พิเศษ):
328-333.
Soeung L., C.B. Iwai and T. Hoang. 2016. Effect of Dissolved Organic Carbon (DOC) on
Acute Toxicity of Copper to Tropical Freshwater Biota in Mekong River, Cambodia.
Khon Kaen Agriculture Journal. 44 (1) : 999-1005
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Soeung L., C.B. Iwai and T. Hoang. 2016. Acute toxicity testing of copper on four species
of tropical freshwater biota (Moina macrocopa, Chironomus javanus,
Ctenopharyngodon idella and Oreochromis niloticus). Khon Kaen Agriculture Journal.
44 (1) : 1006-1013
Khounnavongsa N., C.B. Iwai and T. Hoang. 2016. Effect of Hardness on Acute Toxicity of
Copper to Tropical Freshwater Biota in Mekong River Water, Laos. Khon Kaen
Agriculture Journal. 44 (1) : 1014-1019
Oo, A.N., C. B. Iwai and P. Saenjan. 2015. Soil Properties and Maize Growth in Saline and
Nonsaline Soils Using Cassava-Industrial Waste Compost and Vermicompost With or
Without Earthworms land degradation & development Land Degrad. Develop. 26: 300–
310
Somparn, A. C.B. Iwai and B. Noller. 2015. Potential Use of Acetylcholinesterase (AChe),
Glutathione-S-transferase (GST) and Metallothionein (MT) for Assessment of
Contaminated Sediment in Tropical Chironomid, Chironomus javanus, Kieffer. Journal of
Environmental Biology. 36 : 1355-1359
Iwai C. B., M. Ta-oun and B. Noller. 2015. Reuse of Wastewater from Cassava Industry for
Napier Grass Production. International Journal of Environmental and Rural
Development. 6(1) : 42-47
Thongphak D., C.B. Iwai, T. Chauasavathi. 2015. Biodiversity of Soil Invertebrates in Sugar
Cane Plantations with the Different Application of Sugar Distillery Spent Wash.
International Journal of Environmental and Rural Development. 6(1) : 143-147
Jankeaw M., N. Tongphanpharn, R. Khomrat, N. Tokhun, N. Pakvilai and C.B. Iwai. 2015.
Heavy Metal in Meat and Crustaceans Products in Thailand Local Markets.
International Journal of Environmental and Rural Development. 6(1) : 155-158
Komarova T., C.B. Iwai, A. Somparn, N. Tokhun, J. Mueller. I. Kennedy and B. Noller. 2015.
Pesticide Distribution in the Namphong River NE Thailand Arising from Land Use and
Other Practices. International Journal of Environmental and Rural Development. 6(1) :
175-180
Khounnavongsa N. and C.B. Iwai. 2015. Ecotoxicology of Copper on Freshwater Biota
under Field Water of Mekong River in Lao PDR. International Journal of Environmental
and Rural Development. 6(1) : 128-132
Soeung L. and C.B. Iwai. 2015. Ecotoxicology of Copper on Freshwater Biota under Field
Water of Mekong River in Cambodia. International Journal of Environmental and Rural
Development. 6(1) : 22-27
Lawongsa P., P. Maneewong, N. Naksri, T. Promchart, S. Wongmaneeprateep, C.B. Iwai.
and M. Ta-oun. 2015. Long-Term Effects of Spent Wash Liquor on Soil Bacterial
Population in Sugar Cane Production Systems. International Journal of Environmental
and Rural Development. 6(1) : 34-29
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Tokhun N., C.B. Iwai and B. Noller. 2014. Ecotoxicology of Copper on Freshwater Fishes
under Different Water pH. International Journal of Research in Chemistry and
Environment. 4(4) : 135-144
Somparn A., C.B. Iwai and B. Noller. 2014. Comparison Definition of Tropical and
Temperate Condition with Difference of Organic Matter Content and pH on Acute
Toxicity of Chlorpyrifos and Cadmium to Chironomus javanus, Kieffer in Freshwater
Sediment. International Journal of Research in Chemistry and Environment Accepted
to Online 4(4): 199-207
Panomkhum P., R. Rungthong, T. Nittayachit, C.B. Iwai, M. Ta-oun and Phrueksa L.. 2014.
Effects of Pesticide on Phenotypic Characteristics of Plant Growth - Promoting
Rhizobacteria (PGPR) in Cassava Production Systems. International Journal of
Environmental and Rural Development. 5(1) : 125-130
Komarova T., C.B. Iwai, A. Somparn, N. Tokhun and B.Noller. 2014. Metals and Nutrient
Seasonal Variations in the Namphong River NE Thailand and Land Use Practices.
International Journal of Environmental and Rural Development. 5(2) : 57-62
Phunthavongsa K., C.B. Iwai and N. Kaewjampa. 2014. Public Participation on Water
Resources Management in Lao PDR: Case Study Banhome Village, Hadsayfong District.
International Journal of Environmental and Rural Development. 5(2) : 105-109
Sungthongwisea K., C.B. Iwai, A. Wongcharoen, A. Promkhambut and D. Lesueur. 2014.
Potential of Native Phosphate Solubilizing Bacteria Isolated from the Rhizosphere of
Economic Crops and Vermicast in Northeast Thailand to Solubilize Insoluble
Phosphates under in vitro Conditions. International Journal of Environmental and
Rural Development. 5(2) : 110-115
Kleawklaharn N. and C.B. Iwai. 2104. Effect of Storage Duration in the Quality of
Vermicompost. International Journal of Environmental and Rural Development. 5(2) :
116-120
Choeichit J., C.B. Iwai and M. Ta-oun. 2013. Effect of vermicompost tea on rooting and
budding of three cassava varieties. Khon Kaen Agriculture. 41(1): 297-301
Iwai, C.B., M. Ta-oun, T. Chuasava and P. Boonyotha. 2013. Management of Municipal Sewage
Sludge by Vermicomposting Technology: Converting a Waste into a Bio fertilizer for
Agriculture. International Journal of Environmental and Rural Development. 4(1): 169 174.
Kruapukdee, A. C.B. Iwai and M. Ta-uan. 2013. The Influence of Earthworm and Rice Stubble on
Soil Aggregate, Carbon Sequestration and Soil Fertility in Sandy Loam Paddy Soil in
Northeast Thailand. International Journal of Environmental and Rural Development,
4 (1): 1-6.
Petmuenwai N., C.B. Iwai., T. Chuasavathi and M. Ta-oun. 2013. Using Chicken Manure in
Vermicompost to Manage Different Agro-Industrial Wastes. International Journal of
Environmental and Rural Development, 4 (1): 69-74
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Choeichit J., C.B. Iwai. and M. Ta-oun. 2013. Pre-Planting Treatments of Stem Cutting with
Vermicompost Tea Affecting Rooting and Growth Yields of Different Cassava
Varieties. International Journal of Environmental and Rural Development, 4 (1): 179-182
Champar-ngam N., C.B. Iwai., M. Ta-oun. and S. Seripong. 2013. The Change of Phosphorus
Form in Vermicompost Using Cassava Pulp. International Journal of Environmental and
Rural Development, 4 (1): 81-87
Wongkogsoong R., C.B. Iwai. and M. Ta-oun. 2013. Effect of Organic Materials from AgroIndustrial Wastes(Molasses and Distillery Slop) on Earthworms under
Vermicomposting Using Cassava Waste. International Journal of Environmental and Rural
Development, 4 (1): 95-99
Iwai, C.B., A. N. Oo, B. Topark-ngarm. 2012. Soil property and microbial activity in natural salt
affected soils in an alternating wet–dry tropical climate. Geoderma : 189-190
OO A. .N., C.B. Iwai. P. Saenjan and B. Topark-ngarm. 2012. Soil Carbon Dynamics during the
Amelioration of Salt-Affected Areas in Northeast Thailand. International Journal of
Environmental and Rural Development, 3 (1): 120-125
Sungthongwises K., C.B. Iwai., M. Matsuoka, K. Ohnishi, S. Tanaka. 2012. Isolation of PhosphateSolubilizing Bacteria from Different Fields Crop Productions. International Journal of
Environmental and Rural Development, 3 (1): 150-154: 1020-1026
2.2.3 บทความทางวิชาการ
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ต๊ะอุ่น. 2555 . การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน เพื่อการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม. สารเกษตรเชิงระบบ ( System Approaches in Agriculture Newsletter). ปีที่ 1(1)
พย. 2555 - กพ. 2556: 8-10.
2.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 23 ปี
2.4 ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG112 202
**AG112 281
**AG112 331
**AG112 382
**AG112 383
**AG112 412
**AG112 416
**AG112 417

หลักมูลวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
เทคโนโลยีปุ๋ย
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยาทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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**AG112 432 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
**AG112 441 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG124 775 โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 701 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
**AG127 743 มลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและการจัดการ
*AG127 763 การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน
*AG127 765 ความมั่นคงด้านน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
**AG127 899 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 701 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
**AG127 743 มลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและการจัดการ
*AG127 763 การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน
*AG127 765 ความมั่นคงด้านน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
**AG129 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG129 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG129 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG129 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
**AG129 993 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
**AG129 994 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 4
**AG129 995 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 5
**AG129 996 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 997 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 998 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 999 ดุษฎีนิพนธ์
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3. ชื่อ

(ภาษาไทย)
นายธรรมเรศ เชื้อสาวถี
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Thammared Chuasavathi
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

3.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก
Ph.D.
(Environmental
Remediation,
Public Health)
ปริญญาโท
วท.ม.
(วิทยาศาสตร
สิ่งแวดล้อม)
ปริญญาตรี
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)

ชื่อสถาบัน/ ประเทศ
University of South Australia /Australia

ปี พ.ศ. ที่จบ
พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย

พ.ศ.2535

มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย

พ.ศ.2532

3.2 ผลงานทางวิชาการ
3.2.1 งานวิจัย
กฤษดา คาหงษา และ ธรรมเรศ เชื้อสาวถี. 2016. ผลของการใช้กากตะกอนน้าเสียร่วมกับหินปูน (CaCO3)
ที่มีต่อการเจริญเติบโตของผักกาดพันธุ์เขียวน้อย. แก่นเกษตร. 44:1054-1061.
Chuasavathi T, N.S. Bolan, R. Naidu and B. Seshadri. 2014. Biosolids-Based Co-Composts
Reduce the Bioavailability of Heavy Metals. ISHS Acta Horticulturae 1018: I
International Symposium on Organic Matter Management and Compost Use in
Horticulture (published : DOI : 10.17660/ActaHortic.2014.1018.72)
Iwai, C.B.*, M. Ta-oun, T. Chuasavathi and P. Boonyotha. 2013. Management of Municipal
Sewage Sludge by Vermicomposting Technology: Converting a Waste into a Bio
fertilizer for Agriculture. International Journal of Environmental and Rural
Development. 4(1): 169-174
3.3 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 26 ปี
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3.4 ภาระงานสอน
**AG112 416 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
**AG112 417 นิเวศวิทยาทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
**AG112 432 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
**AG112 441 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
**AG112 499 โครงงานนักศึกษาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG112 491 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 701 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 701
**AG129 890
**AG129 894
**AG129 891
**AG129 892
**AG129 993
**AG129 994
**AG129 995

หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 4
สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 5
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4. ชื่อ (ภาษาไทย)
นายวิทยา ตรีโลเกศ
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Vidhaya Trelo-ges
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
4.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก Ph.D.
(Environmental
Symbiotic Studies)
ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ชื่อสถาบัน/ ประเทศ
Tokyo University of Agriculture, Japan

ปี พ.ศ. ที่จบ
คศ. 2007

ม. เกษตรศาสตร์, ไทย

พ.ศ. 2526

ม. เกษตรศาสตร์, ไทย

พ.ศ. 2521

สาขาวิชา ฟิสิกส์ของดิน

ปริญญาตรี

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชา ปฐพีวิทยา

4.2 ผลงานทางวิชาการ
4.2.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
-

4.2.2 งานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
Deeprom, S., V. Trelo-ges, B. Topark-ngarm, S. Homchuen and T. Kummee. 2015. Effect of
depth and salinity of underground water on properties of soil around root
zone of dominant plants in slightly saline soils areas of upper Chi
watershed in Northeast Thailand. Proceeding on The 36th National
Graduate Research Conference. Maejo University, Chiang Mai, 29-31
October, 2015. 545-553.
Suebkam, R., V. Trelo-ges, S. Konyai, P. Chouwanapong and S. Pananto. 2015.
Yield components and water footprint were responded water supply and
chemical fertilizer rate difference for Baby corn (Zea may L.) production on
Rang-sit soil series. Khon Kaen Agric. J. 41 (4): 555-566. (in Thai)
Pakdeethai, C. and V. Trelo-ges. 2014. Response of cassava to nitrogen fertilizer
application and drip irrigation for short-term harvesting. Khon Kaen Agric. J.
42 (suppl.): 192-197. (in Thai)
Chaiyarak, T., K. Ratanacherdchai, L. Chanthabut, I. Sributta, R. Kodcharee and V. Treloges. 2013. The effect of soil amendments (LDD 10) and cattle manure on
changes in macronutrients and growth of Rayong 7 cassava variety. Khon
Kaen Agric. J. 41 (suppl.): 57-66. (in Thai)
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Kong-ngern, K., V. Trelo-ges, B. Topark-ngarm and S. Homchuen. 2013. Type and
distribution of plant spicies grown on high soil salinity in Chi river basin,
Northeastern Thailand. Thai Journal of Soils and Fertilizers. 35: 21-27.
Puttaso, A., P. Vityakon, F. Rasche, P. Saenjan, V. Trelo-ges and G. Cadisch. 2013.
Does Organic Residue Quality Influence Carbon Retention in a Tropical
Sandy Soil?. Soil Science Society of American Journal. 76: (2).
Siltecho S., V. Trelo-ges, V. Sriboonlue, C. Hammecker and J.L. Maeght. 2013.
Hydraulic properties determination of coarse grain soils by evaporation
method. Khon Kaen Agric. J. 41 (1): 27-44. (in Thai)
Trelo-ges, V. and T. Mungpunklang. 2013. Monitoring of salt movement in one
year round of a serious saline soil. Case study: Ban Muang Pia, Ban Phai
district, Khon Kaen province. Khon Kaen Agric. J. 41 (3): 231-238. (in Thai)
Chounlamanee, O., V. Trelo-ges and A. Polthanee. 2012. Influence of restoration
period in forest soil after deforestation for agriculture on soil physical
properties at Savanakhet, Lao PDR. Khon Kaen Agriculture Journal (special
issue for 13th Agriculture Annual Conference. 23-24 January 2012): 362365.
Nadee, S., V. Trelo-ges, P. Pavelic and K. Srisuk. 2012. Efficiency of constructed
wetlands to improve water quality for ponding method of managed
aquifer recharge: A case study from Ban Nong Na, Phitsanulok, Thailand.
Proceeding of 3rd Thailand of International Network for Water and
Ecosystem in Paddy Fields “Sustainable water management for paddy
fields under climate change and uncertainty”. Bangkok, Thailand. August 8,
2012. P. 119-127
Polthanee, A., A. Promkhambut and V. Trelo-ges. 2012. Effect of pre-rice
mungbean and cattle manure application on growth and yield of organic
rice. The 4th ICERD-International Conference on Environmental and rural
Development, January 2012. P. 1-9
Trelo-ges, V., B. Topark-ngarm and W. Kulna. 2012. Some soil properties around
root zone of Halophytes grown on saline soils in Northeast Thailand.
International Conference on Sciences and Social Sciences (ICSSS) 2012:
Innovation for Region Development (ICSSS 2012), 19-20 July 2012,
Rajabhhat Maha SarakhamUniversity, Maha Sarakham, Thailand.
Environment and Natural Resources J. 10 (1): 68:77.
4.3 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 33 ปี
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4.4 ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG002 201 หลักปฐพีศาสตร์
**AG122 201 ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์
**AG124 412 เทคโนโลยีปุ๋ย
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG124 775 โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 751 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
**AG127 713 ดินมีปัญหาและการจัดการเชิงบูรณาการ
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
**AG127 899 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพี
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 751 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
**AG127 713 ดินมีปัญหาและการจัดการเชิงบูรณาการ
**AG129 996 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 997 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 998 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 999 ดุษฎีนิพนธ์
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5. ชื่อ (ภาษาไทย)
นายธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
(ภาษาอังกฤษ)
Mr.Tanabhatsakorn Sukitprapanon
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน/ ประเทศ
ปริญญาเอก
ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
Ph.D. (Soil Science)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เกษตรศาสตร์)
B.Sc. (Agriculture)

ปี พ.ศ. ที่จบ
2559
2552

5.2 ผลงานทางวิชาการ
5.2.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
5.2.2 งานวิจัย
5.3 งานวิจัย
แสงดาว เขาแก้ว และ ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์. 2557. เคมีของกระบวนการแกล้งดินดินเปรี้ยวจัด .
วารสารดินและปุ๋ย, ฉบับพิเศษ จดหมายเหตุวันดินโลก (2), หน้า 187-200.
ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ , อัญชลี สุทธิประการ , เอิบ เขียวรื่นรมย์ , R.J.Gilkes.2560 การเคลื่อนที่
ของอะลูมินัมในดินเปรี้ยววัดภายใต้การปลูกข้าวระยะยาว. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 5. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา, ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ.
Sukitprapanon, T., A. Suddhiprakarn, I. Kheoruenromne, S. Anusontpornperm and R.J.
Gilkes. 2016. A Comparison of Potential, Active and Post-Active Acid Sulfate soils in
Thailand. Geoderma Reg. 7: 346-356.
Sukitprapanon, T., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Gilkes R..J. 2018. Partitioning and
potential mobilization of aluminum, arsenic, iron, and heavy metals in tropical
active and post-active acid sulfate soils: Influence of long-term paddy rice
cultivation. Chemosphere 197 (2018) 691-702.
5.4 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 8 เดือน
5.5 ภาระงานสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AG 127 714
ดินมีปัญหาและการจัดการเชิงบูรณาการ
AG 127 742
ดินปุาไม้
AG 127 737
การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
AG 127 732
ดินของประเทศไทย
AG 127 734
วิทยาแร่ในดินขั้นสูง
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6. ชื่อ

(ภาษาไทย)
นางสาวพฤกษา หล้าวงษา
(ภาษาอังกฤษ)
Miss Phrueksa Lawongsa
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
6.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

ชื่อสถาบัน/ประเทศ

Ph.D. (Biotechnology)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย

ปี พ.ศ.ที่
จบ
2553
2546

6.2 ผลงานทางวิชาการ
6.2.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
6.2.2 งานวิจัย
Somboon, S., C. Klinpratum, P. Tippawan, K. Sawatwor, and P. Lawongsa. 2017. The
appearance of allelopathic substances affecting the presence of Burkholderia
pseudomallei. Khon Kaen Agri. J. 45 (supple. 1): 1307-1314.
Lawongsa, P., P. Puttaso, and N. Kaewjampa. 2016. Microbial and physical-chemical
properties as influenced by land use change in the conversion of cassava into
rubber tree plantation system. KKU Res. J. 21: 36-43.
Puttaso, P., N. Kaewjampa, and P. Lawongsa. 2016. Carbon stock assessment under
different ages of rubber tree plantation. Asia Pac. J. Sci. Tech. 21: 74-81.
Wongmaneeprateep, S., K. Thaiso, S. Tola, and P. Lawongsa. 2016. Acute toxicity of
distillery spent wash on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. Kasetsart
Univ. Fish. Res. Bull. 40: 1-10.
Thammasom, N., P. Vityakon, P. Lawongsa, and P. Seanjan. 2016. Biochar and rice straw
have different effects on soil productivity, green house gas emission and carbon
sequestration in Northeast Thailand paddy soil. Agri. Nat. Res. 50: 192-198.
Lawongsa, P., and P. Panomkhum. 2016. Investigation of the influence of integrated
management of thiamethoxam and fertilizer in cassava production system on soil
properties and bacterial population. Songklanakarin J. Plant Sci. 3: 50-54.
Lawongsa, P., R. Rungthong, B. Kamolmanit, P. Saenjan, and P. Vityakon. 2016. Responses
of soil bacterial population to the appearance of allelopathic substances. Khon
Kaen Agri. J. 44 (supple. 1): 983-990.
Saenjan, P., K. Kumputa, S. Hompanna, and P. Lawongsa. 2016. Quantity of microbial
biomass carbon in rice rhizosphere of different textural paddy soils incorporated
with biochar and rice straw. Khon Kaen Agri. J. 44 (supple. 1): 252-258.
Lawongsa, P., and P. Vityakon. 2016. Diversity and Structure of Soil Bacterial Communities
under Long-Term Application of Different Quality of Organic Residues in Tropical
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Sandy Soil. The 4th International Symposium on Biological Engineering and Natural
Sciences. July. 19-21. Sapporo, Japan. 941-952.
Puttaso, P., N. Kaewjampa, and P. Lawongsa. 2016. The effect of different ages of rubber tree
plantation on carbon stock. The 4th International Symposium on Biological
Engineering and Natural Sciences. July. 19-21. Sapporo, Japan. 964-969.
Ngamsang, R., C. Potisap, A. Boonmee, P. Lawongsa, T. Chaianunporn, S.
Wongratanacheewin, J. L. M. Rodrigues, and R. W. Sermswan. 2015. The
contribution of soil physicochemical properties to the presence and genetic
diversity of Burkholderia pseudomallei. Southeast Asian J. Trop. Med. Public
Health. 46: 38-50.
Puttaso, P., P. Pnomkhum, R. Rungthong, A. Promkhambut, N. Kaewjampa, and P.
Lawongsa. 2015. Microbial biomass and activity under different ages of rubber tree
plantations in northeast Thailand. Khon Kaen Agri. J. 43 (supple. 1): 963-967.
Lawongsa, P., P. Maneewong, N. Naksri, T. Promchart, S. Wongmaneeprateep, C. Boonthai
Iwai, and M. Ta-oun. 2015. Long-Term Effects of Spent Wash Liquor on soil
bacterial population in Sugar Cane Production Systems. International Journal of
Environmental and Rural Development. 6: 34-39.
Lawongsa, P. and P. Panomkhum. 2015. Investigation of the influence of integrated
management of thiamethoxam and fertilizer in cassava production system on soil
properties and bacterial population. The 4th National Soil and Fertilizer
Conference. July. 2-4. Hansa JB Hotel, Songkhla, Thailand. 459-464.
Panomkhum, P., R. Rungthong, T. Nittayachit, C. Boonthai Iwai, M. Ta-Oun, and P.
Lawongsa. 2014. Effects of Pesticide on Phenotypic Characteristics of Plant Growth
- Promoting Rhizobacteria (PGPR) in Cassava Production Systems. International
Journal of Environmental and Rural Development. 5: 125-130.
Chhin, P., K. Dejbhimon, D. Tulaphitak, P. Lawongsa, N. Thammasom, and P. Saenjan.
2014. Rice Straw Amendment and Sulfate Affecting Methane Production and
Chemical Properties in Paddy Soils. KKU Res. J. 9: 193-200.
Chhin, P., K. Dejbhimon, D. Tulaphitak, P. Lawongsa, M. Keophila, N. Thommasom, and P.
Saenjan. 2014. Biochar Amendment to Different Paddy Soil on CH4 Production,
Labile Organic Carbon, pH and Electrical Conductivity: Incubation Experiment.
International Journal of Environmental and Rural Development. 5: 58-64.
Saenjan, P., M. Keophila, N. Thammasome, P. Lawongsa, D. Tulaphita, and K. Dejphimon.
2014. Rice straw influencing reductive condition in paddy Soil and methane
emission (Rice planted pot experiment). Khon Kaen Agri. J. 42 (supple. 1): 235-240.
Rungthong, R., T. Nittayachit, P. Pnomkhum, P. Vityakon, P. Saenjan, and P. Lawongsa.
2013. Screening of bacterial isolates containing plant growth promoting traits in
organic residue-treated soils. Khon Kaen Agri. J. 41 (supple. 2): 113-120.
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Keophila, M., N. Thammasome, P. Lawongsa, and P. Saenjan. 2013. Effect of Rice Straw on
Rice Yields, pH, Electrical Conductivity and Bulk Density of Paddy Soil. KKU Res. J.
(GS). 13: 1-9.
Lawongsa, P., N. Boonkerd, F. O’Gara, and N. Teaumroong. 2012. Biocontrol of
Phytopathogen by Pseudomonas fluorescens R21, Isolated from Rice Rhizosphere
in Thailand. International Journal of Environmental and Rural Development. 3:
189-195.
Watcharin, Y., P. Lawongsa, S. Wongkaew, N. Teaumroong, N. Boonkerd, N. Nomura, P.
Tittabutr. 2012. Improvement of peanut rhizobial inoculant by incorporation of
plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) as biocontrol against the seed borne
fungus, Aspergillus niger. Biol. control. 63: 87-97.
Keophila, M., N. Thammasome, D. Tulaphitak, K. Dejphimon, P. Lawongsa, and P. Saenjan.
2012. Effect of Rice Straw on Rice Yield, pH and EC of Paddy Soil. The 3rd National
Soil and Fertilizer Conference. January. 21-22. Khon Kaen, Thailand. 26-31.
6.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี
6.4 ภาระงานสอน
**AG002 201 หลักปฐพีศาสตร์
**AG122 201 ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์
**AG122 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG123 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
**AG123 797 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
**AG123 313 ผลิตภาพของดิน
**AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
**AG124 462 จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
**AG124 412 เทคโนโลยีปุ๋ย
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG124 775 โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
**AG127 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
**AG127 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
**AG127 899 วิทยานิพนธ์
**AG129 996 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 997 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 998 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 999 ดุษฎีนิพนธ์
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6.5 ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG002 201 หลักปฐพีศาสตร์
**AG122 201 ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์
**AG122 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG123 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
**AG123 797 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
**AG123 313 ผลิตภาพของดิน
**AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
**AG124 462 จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
**AG124 412 เทคโนโลยีปุ๋ย
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG124 775 โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
**AG127 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
**AG127 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
**AG127 899 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
**AG127 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
**AG127 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG129 996 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 997 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 998 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 999 ดุษฎีนิพนธ์
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7. ชื่อ

(ภาษาไทย)
นางสาว มัลลิกา ศรีสุธรรม
(ภาษาอังกฤษ)
Miss Mallika Srisutham
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
7.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อสถาบัน/ประเทศ

วท.ม. อนุรักษวิทยา (การ
จัดการลุ่มน้า)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.ที่
จบ
2547

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2542

7.2 ผลงานทางวิชาการ
7.2.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
7.2.2 งานวิจัย
Srisutham, M., Doi, R., Polthanee, A., and Mizoguchi, M. 2014. Detection of Cassava Leaves
in Multi-Temporally Acquired Digital Images of a Cassava Field Under Different
Brightness Levels by Simultaneous Binarization of the Images Based on Indices of
Redness/Greenness. Modern Applied Science, 8(5): 87–96.
Polthanee A and Srisutham M. Supplementary Irrigation for Cassava Planted in the Late
Rainy Season of Northeastern Thailand. Asian Journal of Crop Science 2017; 9(4):
100-108.
Sritumboon S., S. Ssukchan, R. Katawatin, M. Srisutham, P. Phontusang, K. Yoshida, K. Oki,
K. Homma and M. Maki. 2017. Variability of Salinity Degree in Sal-Affected Soil in
Northeast Thailand. Short Paper Proceedings on Climate Change Adaptation in
Agricultural Sector, Thailand 1:8-11.
7.3 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี 11 เดือน
7.4 ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
AG127 764 การประเมินที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
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8. ชื่อ (ภาษาไทย)
นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Anongnat Sriprachote
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
8.1 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา
ชื่อสถาบัน/ ประเทศ
ปริญญาเอก Doctor of Agriculture
Kyoto University/ Japan
(Plant Nutrition)
Dr. Agr. (Plant
Nutrition)
ปริญญาโท ปริญญาวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ ประเทศไทย
มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
M. Sc (Environmental
Science)
ปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตร
สถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ลาดกระบัง/ ประเทศไทย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
B.Sc (Agriculture)

ปี พ.ศ. ที่จบ
2556

2549

2543

8.2 ผลงานทางวิชาการ
8.2.1 ตารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน
8.2.2 งานวิจัย
อนงนาฏ ศรีประโชติ, พรภัสสร ศุขะพันธุ์, ปิยธิดา ชัยดารงโรจน์, นุจรี บุญแปลง และพรทิวา กัญยวงศ์หา.
2560. ความผันแปรของสมบัติดินและธาตุมหัพภาค (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
และแมกนีเซียม) ในใบกาแฟปลูกบนพื้นที่ขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. วารสาร
พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 4(1): 54 - 60.
นุจรี บุญแปลง, พรทิวา กัญยวงศ์หา และอนงนาฏ ศรีประโชติ. 2559. สมบัติของดินและความเข้มข้นของ
ธาตุอาหารในใบยางพารา ปลูกบนดินที่เกิดจากหินบะซอลท์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3 (ฉบับพิเศษ): 15 - 23.
พรทิวา กัญยวงศ์หา, นารี พันธุ์จินดาวรรณ และอนงนาฏ ศรีประโชติ. 2559. สถานะของธาตุอาหารพืชใน
ดินปลูกไม้ผล จังหวัดจันทบุรี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(ฉบับพิเศษ): 30 - 39.
พรทิวา กัญยวงศ์หา, นุสบา ทองเนียม, อนงนาฏ ศรีประโชติ และนุจรี บุญแปลง. 2559. สมบัติของดินและ
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ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบลิ้นจี่ ปลูกบนแปลงยกร่อง เขตจอมทอง กรุงเทพมห านคร. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจาปี 2559. 19 - 21 พฤษภาคม 2559. หน้า 1 - 7.
ปิยะพร นาคกล่า, พรทิวา กัญยวงศ์หา, อนงนาฏ ศรีประโชติ และรัตนวลี ศักดิ์เทวิน. 2558. ความผันแปร
เชิงพื้นที่ของแคดเมียมและจุลธาตุในนาข้าวปนเปื้อนแคดเมียมที่ได้รับน้าจากลาห้วยแม่ตาวและลา
รางชลประทานพื้นบ้าน. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2(4): 33 - 39.
พรทิวา กัญยวงศ์หา และอนงนาฏ ศรีประโชติ. 2558. สมบัติของหน้าตัดดินที่มีศิลาแลงในเขตภูมิอากาศ
มรสุมเขตร้อนของประเทศไทย. แก่นเกษตร 41 (ฉบับพิเศษ): 155 - 164.
Sriprachote A, Manantapong K, Kanyawongha P, Ochiai K, Matoh T 2016: Variation in grain
iron and zinc concentration among a promising low-grain cadmium rice (Oryza
sativa L.) cultivars. ISBENS July 19-21 2016, Hokkaido, Japan. 953-963.
Kanyawongha P, Sriprachote A, Boonplang N 2016: Soil properties and nutrient
concentrations of oil palm leaf collected from small orchards on the southern
central plain of Thailand. ISBENS July 19-21 2016, Hokkaido, Japan. 1258-1266.
Kanyawongha P, Sriprachote A 2015: Sand-size distribution of soils on the so-called
Aeolian sand splay landform in the lower Mun-Chi basin, Northeast, Thailand. 2nd
ISAT July 1-3 2015, Rayong, THAILAND. 277 – 280.
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8.3 ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี
8.4 ภาระงานสอน
**AG002 201
**AG122 201
**AG122 796
**AG123 796

หลักปฐพีศาสตร์
ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
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**AG123 797
**AG123 313
**AG123 351
**AG124 331
**AG124 312
**AG124 433
**AG124 761
**AG124 775
**AG127 705
**AG127 721
**AG127 732
**AG127 890
**AG127 894
**AG127 898
**AG127 899
**AG129 996
**AG129 997
**AG129 998
**AG129 999

การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
ผลิตภาพของดิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
เคมีของดิน
ดินเขตร้อน
การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โครงงานนักศึกษาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เคมีของดินขั้นสูง
ดินของประเทศไทย
เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์

8.5 ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG002 201 หลักปฐพีศาสตร์
**AG122 201 ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์
**AG122 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1
**AG123 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
**AG123 797 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
**AG123 313 ผลิตภาพของดิน
**AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
**AG124 331 การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
**AG124 312 เคมีของดิน
**AG124 433 ดินเขตร้อน
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG124 775 โครงงานนักศึกษาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 721 เคมีของดินขั้นสูง
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**AG127 732
**AG127 890
**AG127 894
**AG127 898
**AG127 899

ดินของประเทศไทย
เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 721 เคมีของดินขั้นสูง
**AG127 732 ดินของประเทศไทย
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
**AG127 898 วิทยานิพนธ์
**AG127 899 วิทยานิพนธ์
**AG129 996 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 997 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 998 ดุษฎีนิพนธ์
**AG129 999 ดุษฎีนิพนธ์
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ภาคผนวก 3
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
-------------------------เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มี
คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2559 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร
ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร”
หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
“สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความว่า สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ในกรณีที่มิได้กาหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ใน
ระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คา
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและ
จัด
การศึกษาในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตาม
ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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ข้อ 7. ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น
สองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วน
ภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดได้ตามความจาเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้กาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได้
โดยให้ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษา
พิเศษ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษา
พิเศษ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ข้อ 8. การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค
ข้อ 9. การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ( Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
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9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับระบบทวิภาค
9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดย
ความ
เห็นชอบของคณะ
ข้อ 10. หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบได้
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
หลักสูตร
ข้อ 11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
13.1 หลักสูตรปกติ ( Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้
ภาษาไทย
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เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนด้วยก็ได้
13.2 หลักสูตรนานาชาติ ( International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้
และ
เนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน
คณะหรือสาขาวิชาอาจดาเนินการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในลักษณะร่วมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สาเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาสาหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 15. การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 16. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาสาหรับอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่
ระเบียบนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
16.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว
16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
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16.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่คณะแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ( Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับ
แต่งตั้งให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะ
ราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมิน
ความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ( Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรือ อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณา
เค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้คาแนะนาและควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษา
16.9 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจาที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมี
คุณสมบัติตามที่กาหนดในหน้าที่นั้นๆ
16.10 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการตามที่กาหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 17. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา
มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ 18. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ 19. การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ดาเนินการ ดังนี้
19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ มีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 2 ปี
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19.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
19.3 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
19.3.3 ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
19.3.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้
คาแนะนาเพื่อการพัฒนา
ข้อ 20. ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลคุณภาพและการ
บริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกาหนด
หมวดที่ 5
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 21. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่
หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญา
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มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 22. การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ 23. การรับเข้าศึกษา
การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
เป็นผู้กาหนดเงื่อนไข วิธีการและจานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
23.2 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะที่เกี่ยวข้อง
23.3 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้
ไม่ต่ากว่าปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะรายได้ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะที่เกี่ยวข้อง
23.4 ในกรณีที่ผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต
แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นกาหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
23.5 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยกรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรม
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 24. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 25. ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่
ละ
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สาขาวิชา หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการ
ประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรใน
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้า
เป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญ
หรือบุคคลภายนอกร่วมเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้อ 26. การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน
26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิตนักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิตนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งและนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเต็มตามอัตราที่กาหนด
26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กาหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะ
กระทาได้ในกรณีที่จานวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจานวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่กาหนดไว้
ข้างต้น และจาเป็นต้องสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และ
ได้ผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตาม
หลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าเพื่อคิดค่า
คะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ากว่าระดับคะแนน A ได้
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26.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือ
รายวิชาที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 27. เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 28. การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่น
และจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 29. การเปลี่ยนสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะ
ขอโอนต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี สาหรับ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
การดาเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 30. การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับที่สูงกว่าหรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้
โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ
และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 31. การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตาม
แบบฟอร์มของ
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
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31.2 การสอบประมวลความรู้ ( Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียน
หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ข การสอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้
พิจารณาแต่งตั้ง
31.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย
การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการ
ประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ
31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ
ประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วย
วิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ
31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนินการวิจัยโดย
อิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่ง
กาหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน
โดยมีหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติดังนี้
31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือ
ทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
31.5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดาเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งในกรณีที่จาเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ คณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้
คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง
31.5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
(1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกเป็นต้นไป
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน
ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่า 3.5 หรือนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่
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จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด
31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน
หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ สานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน
15 วัน นับจากวันสอบ
31.5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่านักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้
31.5.6 นักศึกษา ตามข้อ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านสามารถขอ
สอบได้อีก 1 ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ
55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
31.5.7 นักศึกษาตามข้อ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคง
มีสภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป
31.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาใน
หลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
ข้อ 32. การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2 , 31.5, 31.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อ 33. การลงโทษนักศึกษาที่ทาการทุจริตทางวิชาการให้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทาทุจริตทางวิชาการ ระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับและประกาศที่ปรับปรุงใหม่
ข้อ 34. การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
ข้อ 35. การประเมินผลรายวิชา ให้กาหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่า
คะแนนดังนี้
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ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
สัญลักษณ์
I

S
U
W

ความหมาย
ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.5
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
3.0
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
2.0
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
1.5
ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)
1.0
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
0
ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สาหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน
ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัย
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I
และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมิน
และการแก้สัญลักษณ์ I ให้ดาเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น
จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
มีอานาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทราบล่วงหน้า
ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไม่นับหน่วยกิต
ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้สาหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน
หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่
นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ข้อ 36. การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ
ภาษาต่างประเทศให้เป็นดังนี้
S (Satisfactory) หมายความว่า สอบผ่าน
U (Unsatisfactory) หมายความว่า สอบไม่ผ่าน
การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละ
หลักสูตรสาหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จากัดจานวนครั้งที่สอบ
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ข้อ 37. นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่า
กว่ามาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้า
ข้อ 38. การนับจานวนหน่วยกิตและคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว
38.2 ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ( Cumulative Grade Point Average) ให้
คานวณจากทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้
นาจานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตาแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้น
ไป ตั้งแต่ตาแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
หมวดที่ 8
การทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้อ 39. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระทาได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ
ตามที่ แต่ละหลักสูตรกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ทั้งนี้หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 40. การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
40.1 ปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปี หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
40.2 ปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
ข้อ 41. การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือ
ข้อกาหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี)
ข้อ 42. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
42.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระทา
ในทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณบดีที่เกี่ยวข้อง
42.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจาคณะ และสานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ
42.3 ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทา

-84-

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดย
ระบุจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของ
นักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิ น จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
(หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จานวนหน่วยกิตที่ได้ในภาค
การศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)
ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนาเสนอคณะกรรมการสอบ
และต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนด ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องกาหนดจานวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี
42.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่ง
อาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือ
เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี และประธาน
หลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ
ข้อ 43. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อ
การ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน
จานวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ที่สามารถนาไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่
ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S
ซึ่งสามารถนามานับเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้งสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา
ข้อ 44. การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
44.1 การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา 45 วัน
หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วย
กิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ
ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์
S ครบตามจานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้
เสนอวันที่จะทาการสอบไปพร้อมกันด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ
44.2 การสอบวิทยานิพนธ์
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44.2.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ
นาเสนอและตอบคาถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่
น้อยกว่า 7 วันคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอานาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟัง
ถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมให้ดาเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
44.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่าตามที่กาหนด
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบ
ตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่
กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
44.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การ
ประเมินผลโดยให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็น 1 และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
44.3 การสอบการศึกษาอิสระ
44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
การนาเสนอและตอบคาถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบ
ไม่น้อยกว่า 7 วันคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอานาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้
เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจากัดเวลาการ
ถาม และการควบคุมให้ดาเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
44.3.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่าตามที่กาหนดตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดย
ให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่
กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้
44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดย
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อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติ
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดการสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง
ข้อ 45. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิต
วิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
Good
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน
Fail
หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก
ข้อ 46. ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้า
สอบภายใน 5 วันทาการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถดาเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่กาหนด
ถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ
46.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข
พร้อมทั้งมีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ทันตามกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น
สุดท้ายต่อคณบดี
46.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดย
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผล
การสอบให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ข้อ 47. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 48. ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่
2 ได้ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบ
ตามนัยแห่งข้อ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข และต้อง
สอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไขการขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกาหนด หากไม่ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาการให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบ
หรือ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
ข้อ 49. รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจานวน
ลักษณะและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
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49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่อง
นั้นๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้แต่การนาเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดกรณีที่การทาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ

หมวดที่ 9
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 50. การสาเร็จการศึกษา
ให้คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้อนุมัติการสาเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัติ
นั้นเป็นวันสาเร็จการศึกษา และนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
50.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
50.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
50.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพ
50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน
50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับ
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การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ( Proceedings) ที่
ได้มาตรฐาน
50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
50.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง
และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง
50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือ
หลักสูตรอาจกาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาที่ไม่ต่ากว่าข้อ 50.2 หรือข้อ 50.3 แล้วแต่กรณีได้
ข้อ 51. การขออนุมัติปริญญา
51.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษานั้น
51.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
51.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 50
51.2.2 ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
51.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดทาตามรูปแบบและจานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
51.2.5 การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 52. ในกรณีที่มีเหตุผลที่จาเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สาเร็จการศึกษาผู้
หนึ่งผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 53. การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร

-89-

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้
53.1 ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้สาเร็จการศึกษา ตามข้อ 21 หรือ ข้อ 50 แห่ง
ระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
53.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบ
สาคัญต่อ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือดัดแปลง
ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระทาด้วยตนเอง การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
53.3 ผู้สาเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระทาการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือ
ต่อ
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
กรณีนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 54. การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา
54.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคาร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่าน
การ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ
ประธานหลักสูตรเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา
ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษากาหนด และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น ต้องยื่นคาร้องและได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ก่อนการสอบประจาภาคตามปฏิทิน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปุวย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะการลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้
สัญลักษณ์ W และนักศึกษาไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ยื่นคาร้องผ่าน
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กระบวนการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษากาหนด
นักศึกษาต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
54.3 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การ
นับเวลาการลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
54.4 นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพัก
การศึกษายกเว้น มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บปุวย
54.5 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคาร้องต่อคณะที่
เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 55. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
55.1 ตาย
55.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
55.3 สาเร็จการศึกษา
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
55.5 เรียนได้จานวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่า
คะแนนในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50
55.6 เรียนได้จานวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่า
คะแนนและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75
55.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกันโดยได้สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได้ S เป็น 0 ก่อนและ
หลังการลาพักการศึกษาถือว่าเป็นการได้ สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
55.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน
55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ดาเนินการและ/
หรือสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่กาหนด
55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
55.12 ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
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ข้อ 56. การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 57. หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อน
วันที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับ
การปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปีนับจากการปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรก
ของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 58. บรรดาประกาศ หรือคาสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีอยู่ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) ณรงค์ชัย อัครเศรณี
(นายณรงค์ชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

-92-

ภาคผนวก 5
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน
ของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ
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ภาคผนวก 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
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ภาคผนวก 7
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073/2560)
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073 /2550)
เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทาผิดอันมีสาเหตุมาจากกาสอบ

-------------------------เพื่อให้การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ฝุาฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีพ .ศ.2548 หมวดที่ 12 บทกาหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจา
ภาคของนักศึกษา พ.ศ.2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
สอบประจาภาคของนักศึกษาพ .ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศกาหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์
การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาความผิดอันมาจากการสอบไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติ
และเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ออกประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การลงโทษทางวิชาการ”
หมายถึง การที่นักศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการ
เนื่องจากฝุาฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับการสอบ
“กรรมการคุมสอบ”
หมายถึง ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบวิชาใด
วิชาหนึ่งของการสอบ
“คณะกรรมการสอบ”
หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบประจาภาคของ
นักศึกษา
ข้อ 4. เมื่อพบว่ามีนักศึกษา มีพฤติกรรมที่อาจฝุาผืนระเบียบการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริต หรือ
ทุจริตให้กรรมการคุมสอบ ทารายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ
ภายใจวันเกิดเหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ข้อ 5. ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม
หลักฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดทารายงานการสอบ
ข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วย คาชี้แจงของกรรมการคุมสอบ คาชี้แจงของนักศึกษา ความเห็นของ
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คณะกรรมการสอบ หรือคณะทางาน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 7
วัน นับจากวันเกิดเหตุ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาโทษ
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและ
หลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้
6.1 ปรับตกในรายวิชานั้น ในกรณีที่พบว่านักศึกษามีเจตนาฝุาฝืนระเบียบว่าด้วยการสอบ
ประจาภาคของนักศึกษาข้อ 7 และ 10.1ของระเบียบดังกล่าว
6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วสาหรับภาคการศึกษานั้น
ในกรณีที่พบว่า
นักศึกษาส่อเจตนาทุจริต เช่น นาหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจาวิชา
ได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนสาหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่พบว่า
นักศึกษามีเจตนากระทาการทุจริตอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน เช่น นาหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์
หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นและ
ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของดังกล่าว เว้นแต่อาจารย์ประจาวิชาได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นต้น
ข้อ 7. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะออกคาสั่งลงโทษนักศึกษาให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้นักศึกษา และสานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ออกคาสั่ง
ข้อ 8. ให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษและแจ้งผู้ปกครองหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาผู้นั้น ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 9. การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชา
หรือระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบที่อาจารย์ประจาวิชาดาเนินการจัดสอบเอง ให้ใช้
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษตามประกาศนี้ ได้โดยอนุโลม
ข้อ 10. กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ให้สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินการในข้อ 5 และ
ข้อ 7ตามประกาศนี้ ต่อคณบดีได้ ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน และแจ้งให้มหาวิทยาลัย ผ่านสานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการทราบ
ข้อ 11. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอานาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝุายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาคผนวก 8
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี
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มคอ.2
สรุปตัวชี้วัดระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
1.การกากับ 1.1 การบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 12 ตัวชี้วัด (หากไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง
มาตรฐาน
จัดการหลักสูตรตาม หรือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน)
เกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่กาหนด 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดย สกอ.
3) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
7) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
10) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12) การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกัน คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน
2.บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2.2 การได้งานทา
- (ปริญญาตรี) การได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือผลงานวิจัยของ - (บัณฑิตศึกษา) ผลงานของนักศึกษาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์
ผู้สาเร็จการศึกษา
เผยแพร่
3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและ - การควบคุมการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา
พัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับ
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
นักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
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ประเด็นการประเมิน
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4.อาจารย์
4.1 การบริหารและ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
พัฒนาอาจารย์
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการ
- ผลงานวิชาการอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิง (เฉพาะปริญญาเอก)
4.3 ผลที่เกิดกับ
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
5.หลักสูตร
5.1 สาระของ
-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
การเรียนการ รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สอน การ
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
ประเมิน
สาขานั้นๆ
ผู้เรียน
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบ -การพิจารณากาหนดผู้สอน
ผู้สอนและ
-การกากับติดตามผลการดาเนินงาน มคอ.3และ มคอ.4
กระบวนการจัดการ -การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
-การกากับกระบวนการเรียนการสอน
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติระดับปริญญาตรี
-การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี
-การช่วยเหลือ กากับติดตามการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิต
5.3 การประเมิน
-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบTQF
ผู้เรียน
-การตรวจสอบผลการเรียนรู้นักศึกษา
-การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5-6-7)
-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 12 ข้อ
ดาเนินงานหลักสูตร รายละเอียดตามหน้า 111
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
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ประเด็นการประเมิน
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6.สิ่งสนับสนุน 6.1 สิ่งสนับสนุนการ -ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน/โดยการมีส่วน
การเรียนรู้
เรียนรู้
ร่วมของคณาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6
14 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศษสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีการศึกษา
2560 2561 2562
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน X
X
X
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) X
X
X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน X
X
X
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน X
X
X
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7.มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
X
X
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน X
X
X
การสอน
9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี X
X
X
ละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนาวิชาการ X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
X
X
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
X
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
11
12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
8
9
10
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่
1-5) ดาเนินการบรรลุตามเปูาหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเปูาหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้
รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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ภาคผนวก 10
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หน่วย
หน่วย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
กิต
กิต
1.จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38 1.จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38
2 โครงสร้างหลักสูตร
2 โครงสร้างหลักสูตร
2.1 แผน ก แบบ ก 1
38
2.1 แผน ก แบบ ก 1
38
1) หมวดวิชาบังคับ(2 หน่วยกิตไม่นับ)
1) หมวดวิชาบังคับ(2 หน่วยกิตไม่นับ)
2) วิทยานิพนธ์
38
2) วิทยานิพนธ์
38
2.2 แผน ก แบบ ก 2
38
2.2 แผน ก แบบ ก 2
38
ลดลง 1
1) หมวดวิชาบังคับ
5
1) หมวดวิชาบังคับ
6
2) หมวดวิชาเลือก

15

2) หมวดวิชาเลือก

20

3) วิทยานิพนธ์

18

3) วิทยานิพนธ์

12

3 รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3.1 แผน ก แบบ ก 1
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม 1
Seminar in Soil Science
and Environment I
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 2
Seminar in Soil Science
and Environment II
3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาบังคับ

3 รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
2 ไม่นับ 3.1 แผน ก แบบ ก 1

2 ไม่นับ
หน่วยกิต

เท่าเดิม

129 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 1
Seminar in Soil Science and
Environment I
129 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 2
Seminar in Soil Science and
Environment II
3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาบังคับ

1

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

1

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

6

เพิ่มขึ้น 1
หน่วยกิต

129 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
Research Methods in Soil
Science and Environment
129 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 1
Seminar in Soil Science
and Environment I

4

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

1

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

หน่วยกิต

1

1

6

**AG127 705 วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตร์

4

และสิ่งแวดล้อม
Research Methods in Soil
Science and Environment
**AG127 891 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 1
Seminar in Soil Science
and Environment I

1

หน่วยกิต
ลดลง 5
หน่วยกิต
เพิ่มขึ้น 6
หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
**AG127 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม 2
Seminar in Soil Science
and Environment II
2) หมวดวิชาเลือก

หน่วย
หน่วย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
กิต
กิต
เปลี่ยนแปลง
1 129 892 สัมมนาทางปฐพีศาสตร์และ
1
รหัสวิชา
สิ่งแวดล้อม 2
Seminar in Soil Science and
Environment II
เพิ่มขึ้น 8
20
2) หมวดวิชาเลือก
20
หน่วยกิต

2.1) วิชาเลือกบังคับ
ให้เลือกเรียนต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
**AG127 701 หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เพื่อการจัดการทรัพยากร
การเกษตร
Principles of Environmental
Science for Agricultural
Resources Management
**AG127 711 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้น
สูง
Advanced Soil Fertility
**AG127 721 เคมีของดินขั้นสูง
Advanced Soil Chemistry

9

2.1) วิชาเลือกบังคับ
ให้เลือกเรียนต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
129 701หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรการเกษตร
Principles of Environmental
Science for Agricultural
Resources Management

9
3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

129 711 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
Advanced Soil Fertility

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

129 721 เคมีของดินขั้นสูง
Advanced Soil Chemistry

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

**AG127 751 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง

3

129 751 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง
Advanced Soil Physics

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

129 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง
Advanced Soil Microbiology

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

129 723 การวิเคราะห์ดิน น้า พืช อากาศ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
Advanced Analysis of Soil,
Water, Plant, Air and
Environmental Quality

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

**

3

ปรับปรุงเนื้อหา,
เปลี่ยนชื่อวิชา

3

Advanced Soil Physics
**AG127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง

Advanced Soil
Microbiology
**AG127 723 การวิเคราะห์ดิน น้า พืช
อากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขั้นสูง
Advanced Analysis of
Soil,Water, Plant, Air and
Environmental Quality
**
AG127 737 การประเมินดินและวาง
แผนการใช้ที่ดิน
Land Evaluation and

129 737 การประเมินดินและที่ดินเพื่อ
การเกษตร
Agricultural Soil and Land

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาเปลี่ยนแปลง
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Land Use Planning
2.2) วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือ
รายวิชาที่เหลือจากข้อ 2.1 ไม่น้อยกว่า 11
หน่วยกิต
**AG127 712 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าใน
ดินและพืช
Soil Water and Plant
Relationships
**AG127 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
Rice Soils and
Greenhouse Gases
**AG127 714 ดินปัญหาและการจัดการเชิง
บูรณาการ
Problem Soils and
Integrated Management
**AG127 732 ดินของประเทศไทย
Soils of Thailand

หน่วย
กิต

3

3
3

3

**AG127 742 ดินปุาไม้

การเกษตรและการจัดการ
Agricultural Pollution
and Management
**AG127 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
Special Problems in Soil
Science and
Environment
**AG127 733 การรับรู้จากระยะไกลและ
การประมวลผลข้อมูลภาพ
Remote Sensing and
Image Processing
*AG127 734 วิทยาแร่ในดินขั้นสูง
Advanced Soil Mineralogy

Evaluation
2.2) วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือ
รายวิชาที่เหลือจากข้อ 2.1 ไม่น้อยกว่า 11
หน่วยกิต
129 712 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าในดิน
และพืช
Soil Water and Plant
Relationships
129 713 ดินนาและก๊าซเรือนกระจก
Rice Soils and Greenhouse
Gases
129 714 ดินปัญหาและการจัดการเชิง
บูรณาการ
Problem Soils and
Integrated Management
129 732 ดินของประเทศไทย
Soils of Thailand

หน่วย
หมายเหตุ
กิต

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

129 742 ดินปุาไม้
Forest Soils

Forest Soils
**AG127 743 มลพิษสิ่งแวดล้อมทาง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

3

3

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

129 743 มลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
และการจัดการ
Agricultural Pollution and
Management
129 894 ปัญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
Special Problems in Soil
Science and Environment

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

3

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

129 733 การรับรู้จากระยะไกลและการ
ประมวลผลข้อมูลภาพ
Remote Sensing and Image
Processing

3

ปรับปรุงเนื้อหา

3
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เพิ่มใหม่

มคอ.2
หน่วย
หน่วย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
กิต
กิต
เปลี่ยนแปลง
**AG127 746 วนเกษตร
3 129 746 วนเกษตร
3
รหัสวิชา
Agroforestry
Agroforestry
เปลี่ยนแปลง
**AG127 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
3 129 762 เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
3
รหัสวิชา
Soil Biotechnology
Soil Biotechnology
เปลี่ยนแปลง
**AG127 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์
3 129 890 เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตร์และ
3
รหัสวิชา
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
Selected Topics in Soil
Selected Topics in Soil Science and
Science and Environment
Environment
*AG127 763 การประเมินความเสี่ยงทาง
3
นิเวศวิทยาและการฟื้นฟูที่
เพิ่มใหม่
ปนเปื้อน
Ecological Risk
Assessment and
Remediation of
Contaminated Land
*AG127 764 การประเมินที่ดินและการ
3
เพิ่มใหม่
วางแผนการใช้ที่ดิน
Land Evaluation and
Land Use Planning
3
*AG127 765 ความมั่นคงด้านน้าและ
เพิ่มใหม่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Water security and
climate change
เปลี่ยนแปลง
**AG147 001 วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์
3 134 701 วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์
3
รหัสวิชา
Research Methods in
Research Methods in Plant
Plant Science
Science
ไม่เปิดสอนใน
134 703 การจาลองการเจริญเติบโตของพืช 3
หลั
กสูตร 2560
Crop Growth Modeling
เปลี่ยนแปลง
**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและเม
3 134 742 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิ 3
รหัสวิชา
แทบอลิซึม
ซึม
Plant Nutrition and
Plant Nutrition and
Metabolism
Metabolism
ตัดออก
193 752 อุทกวิทยาประยุกต์
3
Applied Hydrology
ตัดออก
311 770 พิษวิทยาทางน้า
3
Aquatic Toxicology
เปลี่ยนแปลง
**SC917 703 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
3 319 702 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
3
รหัสวิชา
บูรณาการ
บูรณาการ
Integrated Environment
Integrated Environment
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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มคอ.2
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Management

หน่วย
กิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

3.1) แผน ก แบบ ก 1
**AG127 898 วิทยานิพนธ์

38

Management
320 781 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information
System
512 726 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สุขภาพขั้นสูง
Advanced Environmental and
Health Impact Assessment
664 730 อุทกวิทยาเชิงปริมาณ
Quantitative Hydrogeology
3.1) แผน ก แบบ ก 1
129 898 วิทยานิพนธ์

3.2) แผน ก แบบ ก 2
**AG127 899 วิทยานิพนธ์

38
18

3.2) แผน ก แบบ ก 2
129 899 วิทยานิพนธ์
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หน่วย
หมายเหตุ
กิต
3

ตัดออก

3

ตัดออก

3

ตัดออก

38

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

38
12

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
เพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต

