
มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม  
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology of Environmental Management  
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม) 
   ชื่อยํอ:  วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science (Technology of Environmental Management) 
   ชื่อยํอ:  M.Sc. (Technology of Environmental Management) 
 
๓.  วิชาเอก : ไมํมี  
 
๔.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   : ไมํน๎อยกวํา ๓๖ หนํวยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  : หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทย 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางชาติที่สามารถอําน เขียน พูด 
ภาษาไทยได๎ 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  : ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๒ เริ่มใช๎ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นไป 
 ๖.๓   ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม  
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
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๒ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  
        เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่๕๓๑  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
  หลักสูตรจะได๎รับการเผยแพรํวําเป็นหลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได๎อยํางหลากหลาย แตํ
อยํางไรก็ตาม เปูาหมายหลัก คือ การผลิตมหาบัณฑิตเข๎าไปสูํทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวข๎อง
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ในตําแหนํงตํางๆ เชํน 
  ๘.๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 
  ๘.๒ นักวิเคราะห์โครงการและผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  ๘.๓ นักวิชาการสิ่งแวดล๎อม 
  ๘.๔ นักเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
  ๘.๕ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 
  ๘.๖ นักวิจัยด๎านเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม 
 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

๑ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  
วงค์ทะเนตร 

 
Ph.D. (Green Chemistry and 
Environmental Biotechnology), 
University of Science and 
Technology, Korea: ๒๕๕๐ 
M.Sc. (Environmental Technology 
and Management)  
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขาภิบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๐ 

 
คณะสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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๓ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

๒ x xxxx xxxxx xx x 

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์  

ประภักด ี

 

D.Tech.Sc. (Environmental 

Toxicology, Technology and 

Management) 

สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย: ๒๕๔๗ 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๘ 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา: 

๒๕๓๕ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓ x xxxx xxxxx xx x  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรต ิ

 
วท.ด. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๔๔ 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๓๑ 
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๒๕ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔ x xxxx xxxxx xx x  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  
สาธุมนัสพันธุ ์

 
Ph.D. (Ecology of Coastal Marine 
Science), The University of 
Melbourne, Australia: ๒๕๔๐ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๓ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๒๙ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๕ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  
โรจนกนันท์ 
 

 
Ph.D. (Ecology, Evolution and 
Systematics), The Australian 
National University, Australia: ๒๕๔๗ 
M.Sc. (Environmental Sanitation) 
Hons.Centre for Environmental 
Sanitation, Ghent University, 
Belgium: ๒๕๓๒ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๙ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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๔ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

วท.บ. (ชีววิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๒๔ 

๖ x xxxx xxxxx xx x  

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  

อัศวรุจิกุลชัย 

 

Ph.D. (Civil Engineering) 

Florida International University, 

USA.: ๒๕๔๖ 

M.Sc. (Environmental Engineering) 

Florida Institute of Technology, 

USA.: ๒๕๓๙ 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๕ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๗ x xxxx xxxxx xx x  

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  

มัชฌิมวงศ ์

 

Ph.D. (Air Quality Assessment) 

University of Hertfordshire, UK.: 

๒๕๔๘ 

ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร:์ ๒๕๓๘ 

M.Sc. (Environmental Pollution 

Control) The University of Leeds, 

UK.: ๒๕๓๕ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๙ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๘ x xxxx xxxxx xx x  

อาจารย์ ดร.เพชญ์ เตชรัตน ์

 
Ph.D. (Environmental Systems 
Engineering), University of  Regina, 
Canada: ๒๕๕๖ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
 
๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจมักเกิดควบคูํกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งต๎องใช๎ทรัพยากรด๎านตําง 
ๆ เป็นจํานวนมาก ยํอมสํงผลกระทบตํอดุลยภาพของสิ่งแวดล๎อมและต๎นทุนทรัพยากรของประเทศชาติ         
การบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช๎เทคโนโลยีที่ขาดการไตรํตรองเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของสังคม
ที่มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ยํอมกํอให๎เกิดผลกระทบและปัญหาสิ่งแวดล๎อมตามมาและมีความจําเป็นจะ
ใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ ในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น ซึ่งการใช๎เทคโนโลยีที่กํอให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดยํอมต๎องอาศัยองค์ความรู๎ที่ลึกซึ้ง ทันสมัยและมีความหลากหลาย มาบูรณาการรํวมกัน
เพ่ือให๎มีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งเทคโนโลยีที่นํามาใช๎เพ่ือสร๎างมาตรการปูองกันหรือแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพที่
ทันสมัยและสอดคล๎องกับสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศ ยํอมสํงผลให๎เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
  การพัฒนาของสังคมกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนใน
ประเทศเป็นอยํางมาก การเปลี่ยนแปลงดังกลําวเกิดข้ึนอยํางตํอเนื่องควบคูํไปกับการรับเอาวัฒนธรรมของ
ประเทศตําง ๆ มาใช๎ ซึ่งอาจทําให๎วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยต๎องถูกปรับเปลี่ยนไป ความเจริญทาง
สังคมในหลายด๎านต๎องอาศัยความรู๎ที่หลากหลายมาพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู๎ใหมํ ๆ ที่สอดคล๎องกับ
สังคมและวัฒนธรรมของคนในประเทศนั้น ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นควบคูํกันมาโดยตลอด   
การพัฒนาทางด๎านใดด๎านหนึ่งมากเกินไปยํอมทําให๎สังคมเสียดุลยภาพ และสํงผลให๎สังคมนั้นขาดความ
มั่นคงในที่สุด ดังนั้นสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบันที่ได๎รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของ
นานาอารยประเทศ ซึ่งทําให๎วิถีชีวิตและมิติทางสังคมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎ทันตํอ
สถานการณ์ภายนอก ดังนั้นการพัฒนาชีวิตและสังคมยํอมต๎องควบคูํไปกับการพัฒนาองค์ความรู๎ทางด๎าน
ตําง ๆ อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ โดยเฉพาะองค์ความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการทางด๎านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีความสําคัญตํอชีวิตและความเป็นอยูํของมนุษย์ที่จําเป็นต๎องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
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๖ 

๑๒.  ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  จากการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทําให๎หลักสูตร
ต๎องมีความยืดหยุํน ทันสมัย และสํงเสริมให๎นักศึกษาสามารถเข๎าใจ คิด วิเคราะห์  และสังเคราะห์                
เพ่ือนําไปสูํการประยุกต์และพัฒนาแนวทางการจัดการและบริหารปัญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบทั้งใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรนี้ในฐานะกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให๎เกิดความเป็นเลิศ
ทางด๎านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทยและประโยชน์สุขแกํ
มวลมนุษยชาติ โดยหลักสูตรได๎รับการปรับปรุงผํานองค์ความรู๎ในการจัดการและบริหารสิ่งแวดล๎อมอยําง
บูรณาการ เพ่ือให๎ไดม๎หาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ได๎ในระดับประเทศ และนานาชาติ 
 
๑๓.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย :  ไมํมี 
 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรมุํงสร๎างมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู๎ความสามารถทางวิชาการในระดับสูง                       
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให๎มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการงานด๎านสิ่งแวดล๎อม
และทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาทางความคิด การวิเคราะห์  และ
การสังเคราะห์ กํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอสังคม โดยผํานกระบวนการการเรียนรู๎อยํางบูรณาการจากทั้ง
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติ
ทางด๎านสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยี 
 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล๎ว ผู๎สําเร็จการศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และ
คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

๑.๒.๑  มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพด๎านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
และทรัพยากร 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๗ 

๑.๒.๒  มีความรู๎ทางทฤษฎีและหลักการที่สําคัญ สามารถติดตามสืบเสาะ รวบรวม ประเมิน 
อยํางเป็นระบบ นําเสนอองค์ความรู๎ใหมํหรืองานวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

๑.๒.๓  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและสังเคราะห์วิธีการ แนวทาง โดยนําความรู๎ทางทฤษฎี 
แนวคิด และหลักการที่สําคัญ ทางด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรไปประยุกต์เพ่ือแก๎ไขปัญหา
และจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรได๎เหมาะสม 

๑.๒.๔  ทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๑.๒.๕  วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการถํายทอดความรู๎

ทางด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรได๎อยํางเหมาะสม 
 

 ๑.๓ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
๑.๓.๑ สามารถบูรณาการระหวํางศาสตร์และเครื่องมือตําง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือหาแนว

ทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร 

๑.๓.๒ สามารถออกแบบโครงการสําหรับการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรด๎วยการ
ประยุกต์วิธีคิดอยํางเป็นระบบ 

๑.๓.๓ สามารถถํายทอดองค์ความรู๎ วิธีการคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการแก๎ปัญหาทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรด๎วยทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได๎เป็นอยํางด ี

๑.๓.๔ ใฝุรู๎ สนใจศึกษาหาองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือใช๎ในการแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

๑.๓.๕ สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นและมีศักยภาพในการทํางานเป็นทีมได๎ดี  
๑.๓.๖ มีจรรยาบรรณวิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจริยธรรมสิ่งแวดล๎อม 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี โดย
พิจารณาจากตัวบํงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่อยูํในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข๎องกับ
หลักสูตร 

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรทุก ๕ ปี 
โดย 
๑. สํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎

มหาบัณฑิต ได๎แกํ นายจ๎าง 
ผู๎ประกอบการ ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

๒. การวิเคราะห์จุดอํอนที่ควร
ต๎องปรับปรุงหรือแก๎ไข 
 

๑. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎
มหาบัณฑิต ได๎แก ํนายจ๎าง 
ผู๎ประกอบการ ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

๒. รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.๐๗) 

๓. สรุปข๎อคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะจากศิษย์ปัจจุบัน
และมหาบัณฑิตของหลักสูตร 
 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๓. สํารวจความคิดเห็นและ

ข๎อเสนอแนะจากศิษย์ปัจจุบัน
และมหาบัณฑิตของหลักสูตร 

๔. สํารวจความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด๎านเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม 

๔. สรุปข๎อคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

 

หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ: ระบบการจัดการศึกษา ใช  ๎ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๒ ภาค 
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์  
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน: มีจํานวน ๑ ภาคการศึกษา มี ๘ สัปดาห์ 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค: ไมํมี   
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน   
 -  จัดการเรียนการสอนในวนั-เวลาราชการ 
   -  จัดการเรียนการสอนในวนัเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 
  ๒.๑.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ เริ่มตั้งแตํเดือนสิงหาคม – สิ้นสุดเดือนธันวาคม 
  ๒.๑.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ เริ่มตั้งแตเํดือนมกราคม –สิ้นสุดเดือนเมษายน 
  ๒.๑.๓  ภาคฤดูร๎อน      เริ่มตั้งแตเํดือนพฤษภาคม-สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 
 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ 
   ๑) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรอืคาดวําจะสําเร็จการศึกษากํอนวันเปิด

ภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให๎การรับรอง 

   ๒) ได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ํากวํา ๒.๕๐ 
   ๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผํานตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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   ๔) ผู๎ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกลําวนี้ อาจได๎รับการพิจารณาให๎สมัครเข๎ารับการ
คัดเลือกเข๎าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
  ๒.๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ข 
   ๑) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให๎การรับรอง 
   ๒) ได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ํากวํา ๒.๕๐ 
   ๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผํานตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๔) มีประสบการณ์การทํางานในสาขาวิชาด๎านสิ่งแวดล๎อม หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข๎องอยํางน๎อย ๑ ปี 
   ๕) ผู๎ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกลําวนี้ อาจได๎รับการพิจารณาให๎สมัครเข๎ารับ

การคัดเลือกเข๎าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   ปัญหาทักษะทางด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ 
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ ๑. การฝึกฝนเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ โดยจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เชํน การอํานบทความภาษาอังกฤษ 
การเขียนบทความวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ์ และ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
๒. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

  
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

  ๒.๕.๑ หลักสูตรภาคปกติ 
   แผน ก แบบ ก ๒   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนที่คาดวําจะรับ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
จํานวนสะสม - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
จํานวนที่คาดวําจะจบ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
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๑๐ 

   แผน ข  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนที่คาดวําจะรับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
จํานวนสะสม - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
จํานวนที่คาดวําจะจบ - ๕ ๕ ๕ ๕ 

  ๒.๕.๒ หลักสูตรภาคพิเศษ 

   แผน ก แบบ ก ๒   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนที่คาดวําจะรับ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
จํานวนสะสม - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
จํานวนที่คาดวําจะจบ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

   
   แผน ข  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนที่คาดวําจะรับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
จํานวนสะสม - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
จํานวนที่คาดวําจะจบ - ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
 
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
 
  ๒.๖.๑ หลักสูตรภาคปกติ แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข 

รายการ แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา    
ค่าลงทะเบียน หนํวยกิต  หนํวยละ   

คําหนํวยกิต xx x,xxx xx,xxx xx,xxx 

คําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ xx,xxx x,xxx 
คําวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์/และสารนิพนธ์ xx,xxx xx,xxx 

คําธรรมเนียมฝึกภาคสนาม 
   - รายวิชา สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์
ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   - รายวิชา สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการ
ประเมินสิ่งแวดล๎อม 

xx,xxx xx,xxx  

รวมรายรับต่อนักศึกษา  xxx,xxx xxx,xxx 
ประมาณการรายจ่าย   
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๑๑ 

รายการ แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา    

เงินจัดสรรให๎คณะ/มหาวิทยาลัย x,xxx xx,xxx 

คณะกรรมการสอบโครงรําง ที่ปรึกษา และสอบ
วิทยานิพนธ์ 

xx,xxx x,xxx 

รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา  xx,xxx xx,xxx 

รายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ    
คําตอบแทนประธานหลักสูตร xx,xxx xx,xxx 
คําตอบแทนเลขานุการหลักสูตร xx,xxx xx,xxx 

คําตอบแทนการสอน xxx,xxx xxx,xxx 

คําสาธารณูปโภค xx,xxx xx,xxx 
คําวัสดุ xx,xxx xx,xxx 

คําครุภัณฑ์ xx,xxx xx,xxx 

รวมรายจ่ายคงท่ีในการด าเนินการ  xxx,xxx xxx,xxx 

จ านวนนักศึกษาคุ้มทุนในการด าเนินการ  ๕ คน ๕ คน 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ 
จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน 

๑๐๒,๒๘๘ ๙๕,๔๔๘ 

 
 
  ๒.๖.๑ หลักสูตรภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข 

รายการ แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา    
ค่าลงทะเบียน หนํวยกิต หนํวยละ   

คําหนํวยกิต xx x,xxx xx,xxx xx,xxx 
คําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ xx,xxx x,xxx 

คําวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์/และสารนิพนธ์ xx,xxx xx,xxx 

คําธรรมเนียมฝึกภาคสนาม 
   - รายวิชา สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์
ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   - รายวิชา สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการ
ประเมินสิ่งแวดล๎อม 

xx,xxx xx,xxx 

รวมรายรับต่อนักศึกษา  xxx,xxx xxx,xxx 
ประมาณการรายจ่าย   
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา    

เงินจัดสรรให๎คณะ/มหาวิทยาลัย xx,xxx xx,xxx 
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๑๒ 

รายการ แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
คณะกรรมการสอบโครงรําง ที่ปรึกษา และสอบ
วิทยานิพนธ์ 

xx,xxx ๙,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา xx,xxx xx,xxx 

รายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ    
คําตอบแทนประธานหลักสูตร xx,xxx xx,xxx 

คําตอบแทนเลขานุการหลักสูตร xx,xxx xx,xxx 

คําตอบแทนการสอน xxx,xxx xxx,xxx 
คําสาธารณูปโภค xx,xxx xx,xxx 

คําวัสดุ xx,xxx xx,xxx 

คําครุภัณฑ์ xx,xxx xx,xxx 

รวมรายจ่ายคงท่ีในการด าเนินการ  xxx,xxx xxx,xxx 

จ านวนนักศึกษาคุ้มทุนในการด าเนินการ  ๕ คน ๕ คน 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ 
จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ 

 
๒.๗  ระบบการศึกษา : แบบชั้นเรียน 
๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย    
  เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หนํวยกิต  
  ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
(๑)  หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หนํวยกิต ๑๘ หนํวยกิต 
(๒)  หมวดวิชาเลือก  ไมํน๎อยกวํา      ๖  หนํวยกิต ๑๒ หนํวยกิต 
(๓)  วิทยานิพนธ์  ๑๒  หนํวยกิต - 
(๔)  สารนิพนธ์ -   ๖  หนํวยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต ๓๖  หน่วยกิต 
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๑๓ 

 
 
 
 
 
  ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร  
  (๑)  หมวดวิชาบังคับ  
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*สวทบ ๖๐๐ วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 600 Systems Approaches to Technology  of Environmental Management  
*สวทบ ๖๐๑ การประเมินสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ  ๒ (๑-๓-๓) 
ENTM 601 Integrated Environmental Assessment  
สวทบ ๖๐๒ การบูรณาการนิเวศวิทยาและสังคมศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 602 Socio-ecological integration to Environmental Management  
สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 603 Technology of Environmental Pollution Management  
สวทบ ๖๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 604 Environmental Research Methodology  
*สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
ENTM 605 Seminar in Technology of Environmental Management  
*สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
ENTM 606 Survey and Natural Resource and Environmental  

Systems Analysis 
 

*สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
ENTM 607 Environmental Assessment Field Study  

  
 
  (๒)  หมวดวิชาเลือก  

  

สวทบ ๖๑๐ การจัดการชายฝั่งอยํางบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 610 Integrated Coastal Management  
สวทบ ๖๑๑ การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ํา ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 611 Water Quantity and Quality Management  

สวทบ ๖๑๒ นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
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ENTM 612 Wildlife Ecology and Management  
สวทบ ๖๑๓ นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 613 Human Ecology Approach to Environmental and Natural 

Resource Management 
 

*  รายวิชาใหมํ   
หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*สวทบ ๖๑๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 614 Traditional Knowledge for Natural Resources and Environmental 

Management 
 

*สวทบ ๖๑๕ ดิน การใช๎ประโยชน์ที่ดินและดินเสื่อมโทรม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 615 Soil, Land Use and Degradation  
สวทบ ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์เพ่ือการจัดการมลพิษ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 616 Environmental Biotechnology and Application for Pollution 

Management 
 

สวทบ ๖๑๗ เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมโดยชีวภาพและพืช ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 617 Environmental Bioremediation and Phytoremediation 

Technologies 
 

สวทบ ๖๑๘ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 618 Green Technology for Sustainable Environment and Energy  
สวทบ ๖๑๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 619 Technology for Industrial and Hazardous Waste Management  
*สวทบ ๖๒๐ เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 620 Biomass and Bioenergy Technologies  
*สวทบ ๖๒๑ ของเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 621 Waste and Climate Change  
*สวทบ ๖๒๒ การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในงานทางสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 622 Surfactants Application in Environmental Related-work  
*สวทบ ๖๒๓ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 623 Environmental Innovation  
สวทบ ๖๒๔ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร  ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 624 Tools and Techniques in Environment and Resource 

Management 
 

สวทบ ๖๒๕ การประเมินทางสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๕ 

ENTM 625 Environmental Assessment  
*สวทบ ๖๒๖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 626 Environment and Health Impact Assessment  

*  รายวิชาใหมํ   
   

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*สวทบ ๖๒๗ การมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 627 Public Participation in Environmental Management  
*สวทบ ๖๒๘ การสื่อสารสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 628 Environmental Communication  
*สวทบ ๖๒๙ การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล 
๓ (๓-๐-๖) 

ENTM 629 Internal Audits of Environmental and Occupational Health and 
Safety Management System on Compliance with International 
Standards 

 

*สวทบ ๖๓๐ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับภาคอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 630 Occupational Health and Safety Management for Industry  
*สวทบ ๖๓๑ การจัดการระบบสิ่งแวดล๎อมสําหรับอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 631 Environmental System Management for Industry  
*สวทบ ๖๓๒ แบบจําลองสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 632 Environmental Modeling  
สวทบ ๖๓๓ การจัดการก๏าชเรือนกระจก ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 633 Greenhouse Gases Management  
สวทบ ๖๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการติดตามและเฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 634 Space Technologies for Resource and Environmental Monitoring 

and Surveillance 
 

สวทบ ๖๓๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภูมิสถิติ เพ่ือการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) 

ENTM 635 GIS and Geostatistic for Resources and Environment Management  
*สวทบ ๖๓๖ ภูมิสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 636 Geoinformatics  
*สวทบ ๖๓๗ วงปีไม๎และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 637 Tree Ring and Environmental Changes  
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๑๖ 

*สวทบ ๖๓๘ การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมในอดีตและการประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 638 Past Environmental Analysis and Its Application  

*  รายวิชาใหมํ 
   
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*สวทบ ๖๓๙ การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพด๎านปุาไม๎และนิเวศวิทยาเพื่องาน

ทางดา๎นสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

ENTM 639 Biodiversity Evaluation of Forest and Ecology for Environmental 
Skills 

 

*สวทบ ๖๔๐ การวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติในงานวิจัยด๎วยชุดโปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์
สําหรับวินโดว์ 

๓ (๓-๐-๖) 

ENTM 640 Statistical Data Analysis for Research by SPSS for Windows  
*  รายวิชาใหมํ 
 
  นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกลําวข๎างต๎น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได๎จาก
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (๓) วิทยานิพนธ์  (สําหรับแผน ก แบบ ก ๒) 

  
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
ENTM 698 Thesis  

  (๔) สารนิพนธ์  (สําหรับแผน ข) 
  

สวทบ   ๖๙๗  สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
ENTM  697 Thematic Paper  
 
  ๓.๑.๔  โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ์) 
   โครงการวิจัยของหลักสูตร ครอบคลุมกลุํมการวิจัยด๎านตําง  ๆ อาทิ การจัดการ
ทรัพยากรด๎านตําง ๆ เชํน น้ํา ดิน การจัดการทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา การจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม 
การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม การจัดการพิบัติภัยและฟ้ืนตัว เครื่องมือเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อมและนโยบายและ
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๑๗ 

การวางแผนจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับทิศทางการวิจัยบูรณาการ
ของคณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ 
  ๓.๑.๕  โครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร (สารนิพนธ์) 
   โครงการศึกษาอิสระของหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสืบค๎นงานวิจัยที่ครอบคลุมกลุํม
การวิจัยด๎านตําง ๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรด๎านตําง ๆ เชํน น้ํา ดิน การจัดการทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์
ปุา การจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม การจัดการพิบัติภัยและฟ้ืนตัว เครื่องมือเพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมและนโยบายและการวางแผนจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น ซึ่ง
สอดคล๎องกับทศิทางการวิจัยบูรณาการของคณะ และสร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํเพ่ือนําไปสูํการประยุกต์ในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 
 
  ๓.๑.๖ ความหมายของรหัสวิชา 
   ตัวอักษร  ๔  หลักมีความหมาย ดังนี้ 
   ตัวอักษร  ๒  หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
    สว (EN) หมายถึง   คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ 
   ตัวอักษร  ๒  หลักต่อมา  เป็นอักษรย่อของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
    ทบ (TM) หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
   ตัวเลข  ๓  หลัก  คือ  ๖XX  แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  ๓.๑.๗  แผนการศึกษา   
 

ชั้นป ี   ชั้นป ีแผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 

๑ ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๑ 
สวทบ ๖๐๐   วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยี

การจัดการสิ่งแวดล๎อม 
สวทบ ๖๐๑   การประเมินสิ่งแวดล๎อมเชิง

บูรณาการ 
สวทบ ๖๐๒   การบูรณาการนิเวศวิทยาและ 

สังคมศาสตรเ์พื่อการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

สวทบ ๖๐๓   เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม   

สวทบ ๖๐๖   การสาํรวจและการวิเคราะห์
ระบบทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

รวม    ๑๒   หน่วยกิต 

๓(๓-๐-๖) 
 

๒(๑-๓-๓) 
 

๓(๓-๐-๖) 
 

 
๓(๓-๐-๖) 

 
๑(๐-๓-๑) 

สวทบ ๖๐๐   วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดล๎อม 

สวทบ ๖๐๑   การประเมินสิ่งแวดล๎อมเชิง
บูรณาการ 

สวทบ ๖๐๒   การบูรณาการนิเวศวิทยาและ
สังคมศาสตรเ์พื่อการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

สวทบ ๖๐๓   เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม 

สวทบ ๖๐๖   การสาํรวจและการวิเคราะห์
ระบบทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม    ๑๒   หน่วยกิต 

๓(๓-๐-๖) 
 

๒(๑-๓-๓) 
 

๓(๓-๐-๖) 
 

 
๓(๓-๐-๖) 

 
๑(๐-๓-๑) 
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๑๘ 

ชั้นป ี   ชั้นป ีแผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 

ภาคเรียนที่  ๒ ภาคเรียนที่  ๒ 

สวทบ ๖๐๔   ระเบียบวิธีวิจัยดา๎น
สิ่งแวดล๎อม 

สวทบ ๖๐๕   สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

วิชาเลือก 

รวม   ๑๐  หน่วยกิต 

๓(๓-๐-๖) 
 

๑(๑-๐-๒) 
 

๖ หนํวยกิต 

สวทบ ๖๐๔   ระเบียบวิธีวิจัยดา๎นสิ่งแวดล๎อม      
สวทบ ๖๐๕   สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล๎อม 

วิชาเลือก   
 

รวม   ๑๐   หน่วยกิต 

๓(๓-๐-๖) 
๑(๑-๐-๒) 

 
๖ หนํวยกิต 

ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน 
สวทบ ๖๐๗   การศึกษาภาคสนามการ

ประเมินสิ่งแวดล๎อม 
 

รวม   ๒   หน่วยกิต 

๒(๐-๖-๒) 

 
สวทบ ๖๐๗   การศึกษาภาคสนามการ

ประเมินสิ่งแวดล๎อม                      
วิชาเลือก 

รวม   ๘   หน่วยกิต 

๒(๐-๖-๒) 

๖ หนํวยกิต 

๒ ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๑ 
สวทบ ๖๙๘   วิทยานิพนธ์          

รวม   ๖ หน่วยกิต 

๖(๐-๑๘-๐) สวทบ ๖๙๗   สารนิพนธ์     
รวม   ๓ หน่วยกิต 

๓(๐-๙-๐) 

ภาคเรียนที่  ๒ ภาคเรียนที่  ๒ 

สวทบ ๖๙๘   วิทยานิพนธ์          
รวม   ๖ หน่วยกิต 

๖(๐-๑๘-๐) สวทบ ๖๙๗   สารนิพนธ์     
รวม   ๓ หน่วยกิต 

๓(๐-๙-๐) 

   
  ๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา 
  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 
๓.๒  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๑)  หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ  

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

๑ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท  ภักดีกุล 

 

 
Ph.D. (Civil and Environmental 
Engineering), The University of 
Education of Edinburgh, Scotland: 
๒๕๔๔ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม) 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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๑๙ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๕ 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาคสมทบ) 
สหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์ พระนคร: ๒๕๓๑ 
ประกาศนียบตัรการชลประทาน 
(วิศวกรรมชลประทาน) 
โรงเรียนการชลประทาน: ๒๕๒๗ 
 

๒ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   
นาคะภากร 

 
D.Tech.Sc. (Remote Sensing and 
Geographic Information System) 
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย: ๒๕๔๙ 
M.Sc. (Remote Sensing and 
Geographic Information System) 
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย: ๒๕๔๐ 

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๓๖ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.กติิกร  จามรดุสติ 
 

 
ปร.ด. (เคมีเทคนิค)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๕ 
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตรพ์อลิ
เมอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๐ 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนคร
เหนือ: ๒๕๓๘ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ   

วงค์ทะเนตร 

 
Ph.D. (Green Chemistry and 
Environmental Biotechnology) 
University of Science and 
Technology, Korea: ๒๕๕๐ 
M.Sc. (Environmental Technology 
and Management) 
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขาภิบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๐ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๐ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

๕ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง   
อรุณเลิศอารยี ์
 

 
Ph.D. (Fisheries)  
Kagoshima University, Japan: ๒๕๓๖ 
M. Agriculture (Fisheries),  
Miyazaki University, Japan: ๒๕๓๓ 
วท.บ. (ประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๒๖ 
 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา   
ภูมิจํานงค ์
 

 
Ph.D. (Natural Science) 
Hamburg University, Germany: 
๒๕๓๘ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๐ 
วท.บ. (ชีววิทยาปุาไม๎) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๒๗ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๗ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์   
ประภักด ี

 
D.Tech.Sc.  
(Environmental Toxicology, 
Technology & Management) 
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย: ๒๕๔๗ 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยับูรพา: ๒๕๓๕ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๘ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ประพฤติ  เกิดสบื 

 

 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร-์พืชไรํนา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๓๔ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๙ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน ์

 
วท.ด. (วนศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๔๔ 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๕๐ 
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๓๘ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๑ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

๑๐ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์รุํงจรสั  หุตะเจรญิ 

 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๒ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๑๙ 
 
 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๑ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม   
อรุณศรีมรกต 

 

 
ปร.ด. (สหวิทยาการเกษตร)  
มหาวิทยาลยัแมํโจ:๎ ๒๕๖๐ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๖ 
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๓๕ 
สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช: ๒๕๕๕ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
สถาบันราชภฎัจันทรเกษม: ๒๕๓๖ 
ศษ.บ. (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๓๑ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๒ x xxxx xxxxx xx x  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ  พัฒนเกียรต ิ

 
วท.ด. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๔๔ 
วท.ม. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๓๑ 
วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๒๕ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๓ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์   
สาธุมนัสพันธุ ์

 

 
Ph.D. (Ecology of Coastal Marine 
Science) 
The University of Melbourne, 
Australia: ๒๕๔๐ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๓ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๒๙ 

๑๔ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก๎ว   
มโนมัยพิบูลย ์

 
Dr.P.H. (Environmental Science), 
National Institute of Public Health, 
Japan: ๒๕๔๕ 
 
M.Eng. (Architecture and Civil 
Engineering), Kobe University, 
Japan: ๒๕๓๙ 
B.Eng. (Civil Engineering) 
Kobe University, Japan: ๒๕๓๗ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๕ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตรจารย์ ดร.กุลวดี   
แกํนสันติสุขมงคล 

 
Ph.D. (Ecology) 
University of California at Davis, 
USA.: ๒๕๔๗ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๐ 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๔ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๖ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอิม้ 

 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
M.A.(Teaching) 
Miami University at Oxford, Ohio, 
USA : ๒๕๕๕ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบ
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๗ x xxxx xxxxx xx x  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรตัน ์  
พุทธไทย 

 
ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร:์ ๒๕๕๔ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๓ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

วท.ม. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๕๐ 
วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์: ๒๕๔๖ 

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๘ x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์   
สิงห์คราญ 

 
Ph.D. Natural Resources (Major: 
Aquatic Science, Minor: 
Environmental Systems Engineering) 
Cornell University,USA: ๒๕๕๐ 
 
วท.ม. (สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๒ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๖ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๙ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะกาญจน ์  
เที้ยธิทรัพย ์ 

 
วท.ด. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์: ๒๕๔๙ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหมํ: ๒๕๓๓ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๐ x xxxx xxxxx xx x  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีาพร  เกิดฤทธ์ิ 
 

 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร: ๒๕๔๒ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๑ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน  ทวีโภค 

 
Ph.D. (Environmental Protection 
Technology), Technische Universität 
Hamburg-Harburg, Hamburg, 
Germany: ๒๕๔๑ 
M.Sc. (Environmental Science) 
Florida Institute of Technology, 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๔ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

USA.: ๒๕๓๒ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ : ๒๕๒๖ 

๒๒ x xxxx xxxxx xx x  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ดร.พิจักษณ ์  
หิญชีระนันทน ์

 

 
ผ.ด. (การวางแผนภาคและเมือง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๙ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๓ 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร: ๒๕๒๗ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๓ x xxxx xxxxx xx x  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  โรจนกนันท์ 
 

 
Ph.D. (Ecology, Evolution and 
Systematics), The Australian 
National University, Australia: ๒๕๔๗ 
M.Sc. (Environmental Sanitation) 
Hons.Centre for Environmental 
Sanitation, Ghent University, 
Belgium: ๒๕๓๒ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๙ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๒๔ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๔ x xxxx xxxxx xx x  

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  สอนแจํม 
 
Ph.D (Statistics)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ ๒๕๔๕ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ ๒๕๓๕ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๘ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๕ x xxxx xxxxx xx x  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศรณัยา  สุจรติกุล 
 

 
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๓ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ ๒๕๓๓ 
วท.บ. (สถิติ) 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๕ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม:ํ ๒๕๒๙ 

๒๖ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา   
อัศวรุจิกุลชัย 
 

 
Ph.D. (Civil Engineering) 
Florida International University, 
USA.: ๒๕๔๖ 
M.Sc. (Environmental Engineering) 
Florida Institute of Technology, 
USA.: ๒๕๓๙ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๕ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๗ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร   
ขําโสภา 

 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล๎อม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๖ 

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๐ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๘ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร   
มัชฌิมวงศ ์

 

 
Ph.D. (Air Quality Assessment) 
University of Hertfordshire, UK.: 
๒๕๔๘ 
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร:์ ๒๕๓๘ 
M.Sc. (Environmental Pollution 
Control) 
The University of Leeds,  
UK.: ๒๕๓๕ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๙ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๙ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์  คนองเดช 

 
Ph.D. (Environmental Science) 

Brandenburg of Technology 
University Cottbus, Germany: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม) 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๖ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 

วท.บ. (การจัดการประมง)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร:์ ๒๕๔๒ 

๓๐ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  ปานประยรู 

 
วท.ด. (พลังงานทดแทน) 
มหาวิทยาลยันเรศวร: ๒๕๕๔ 
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตอตุสาหกรรม)
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช:๒๕๕๖ 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๕๑ 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๔๑ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๑ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.จิรทยา  พันธุ์สุข 

 
ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล๎อม) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
ธนบุรี: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร:์ ๒๕๔๒ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๒ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร 

 
Dr. rer. nat. (Technische Chemie), 

University of Hannover, Germany: 
๒๕๔๙ 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี: 
๒๕๓๔ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๗ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง: ๒๕๒๙ 
๓๓ x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ดร.นพพล  อรุณรัตน ์
 
Ph.D. (Environmental Science and 
Engineering), Tsinghua University, 
China: ๒๕๖๐ 
Ph.D (Environmental Resources) 
(Soil Science), Hokkaido University, 
Japan: ๒๕๖๐ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม), 
มหาวิทยาลยัมหิดล:๒๕๕๑ 
วท.บ. (เทคโนโลยีการจดัการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง),  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ:์ ๒๕๔๗ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๔ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.นรินทร์  บุญตานนท ์
 

 
Ph.D. (Biological Sciences) 
Graduate School of Science, Kyoto 
University,Japan: ๒๕๔๔ 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์: ๒๕๓๙ 
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๓๖ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๕ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.นวพร  กาญจนศริานนท์ 

 
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล๎อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๙ 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล๎อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๔ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล๎อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๖ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค ์

 
D.Eng. (Environmental Engineering 
and Management) 
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเซีย: ๒๕๕๗ 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม) 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๘ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๔ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๐ 

๓๗ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาติ 

 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล๎อม
เพื่อพัฒนาชนบท) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 
ทษ.บ. (เทคโนโลยภีูมิทัศน์) 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโํจ๎: ๒๕๓๗ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๘ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.ปรมิตา  พันธ์วงศ ์

 

 
Ph.D. (Environmental Science) 
University of York, UK: ๒๕๕๖ 
วท.ม. (พฤษศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร:์ ๒๕๔๗ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๙ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.เพชญ์  เตชรตัน ์

 
Ph.D. (Environmental Systems 
Engineering) 
University of Regina, Canada: ๒๕๕๖ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๐ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.เพียงใจ  พีระเกียรติขจร 

 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
The University of Queensland, 
Australia: ๒๕๕๙ 
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
ธนบุรี: ๒๕๕๔ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล๎อม)  

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒๙ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
๔๑ x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ดร.มณฑิรา  ยตุิธรรม 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล๎อม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า

ธนบุรี: ๒๕๕๔ 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า

ธนบุรี: ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจา๎คุณ
ทหารลาดกระบัง: ๒๕๔๑ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๒ x xxxx xxxxx xx x  
อาจารย์ ดร.รัชพงษ์  กลิ่นศรีสุข 
 

 
Ph.D. (Urban Environmental 
Management) 
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย: ๒๕๕๖ 
M.A. (Economic and Social Studies) 
University of the Manchester, 
England: ๒๕๔๔ 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ)  

มหาวิทยาลยัหอการค๎าไทย: ๒๕๓๖ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๓ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.รัตนะ  บุลประเสริฐ 

 
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร:ี ๒๕๕๒ 
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล๎อม) 
มหาวิทยาลยัแมํโจ:๎ ๒๕๔๗ 
ทษ.บ. (เทคโนโลยภีูมิทัศน์) 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโํจ๎: ๒๕๓๗ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๔ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  ตินนังวัฒนะ 

 

ศษ.ด. (สิ่งแวดล๎อมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร: ๒๕๔๒ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓๐ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สังกัด 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา: ๒๕๔๐ 

๔๕ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.สุกญัญา  เสรีนนท์ชัย 

 

Ph.D. (Communication), 

Communication University of China, 

P.R.China: ๒๕๕๗ 

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ

สื่อสารและการพัฒนา), 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๐ 

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๔๖ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๖ x xxxx xxxxx xx x 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สรุีย์วลัย์       
สิทธิจันดา 

 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัขอนแกํน: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล๎อมและของเสีย
อันตราย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๐ 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัขอนแกํน: ๒๕๔๘ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๗ x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ ดร.หะริน  สัจเดย ์

 
ปร.ด. (สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๔ 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล๎อม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ ๒๕๔๔ 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย:์ ๒๕๔๒ 
ค.อ.บ. (เครื่องกลและวิศวกรรมการผลิต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี: 
๒๕๒๘ 

 

คณะสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
๓.๒.๒ อาจารย์ประจ า 

  หลักสูตรจะพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
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๓๑ 

 ๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ 
  หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญตามความเหมาะสม 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  การศึกษาภาคสนามในรายวิชา สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม และรายวิชา สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม เป็นกระบวนการ
เรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตลอดการศึกษาในปีการศึกษาที่ ๑ ที่ควบคูํทั้งการเรียนในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และเป็นการดําเนินการอยํางตํอเนื่องตามชํวงเวลาที่เหมาะสมในแตํละปีขึ้นกับประเด็นปัญหาและ
พ้ืนที่ศึกษาจนครบจํานวนชั่วโมงของหนํวยกิตท่ีระบุไว๎ ขั้นตอนในการดําเนินการประกอบด๎วย 
   ๑) ในแตํละปีการศึกษาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือกําหนดประเด็น
ปัญหาและพ้ืนที่ศึกษาในเบื้องต๎น รวมทั้งการวางกําหนดการเบื้องต๎นเพ่ือเป็นกรอบให๎นักศึกษากําหนด
วัตถุประสงค์และการดําเนินการศึกษาในขั้นตอนตํอไป และคณาจารย์ที่ปรึกษาที่ได๎รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมอยํางสม่ําเสมอเพ่ือวางแผน ติดตาม และประเมิน  
   ๒) นักศึกษาเข๎าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างทักษะ ความรู๎ และแนวทางการฝึกภาคสนาม
จากคณาจารย์ที่ปรึกษาในคณะและอาจารย์พิเศษจากภายนอก 
   ๓) การประชุมรํวมกันระหวํางคณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเพ่ือวางแผนการศึกษาและ
ดําเนินการ โดยมีการแบํงงานและความรับผิดชอบอยํางชัดเจน โดยมีการแบํงกลุํมทางวิชาการและทางธุรการ 
   ๔) นักศึกษาทําการสืบค๎นและประสานงานกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง หนังสือ
ตํารา งานวิจัย ข๎อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข๎องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ๕) การประชุมรํวมกันระหวํางคณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ตามแผนที่ได๎
วางไว๎เพ่ือนําเสนอวิชาการตามข้ันตอนตําง ๆ 
   ๖) การลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือทําความเข๎าใจและรวมรวมข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิด๎านตําง ๆ 
ตามแผนการศึกษาท่ีได๎ระบุไว๎ 
   ๗) การนําเสนอผลการศึกษาโดยนักศึกษา และรับข๎อแนะนําและชี้แนะของคณาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงผลการศึกษา 
   ๘) การจัดทํารายงานผลการศึกษา 

 ทั้งนี้มีการติดตามและประเมินผลการเรียนรู๎การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจาก 
   ๑) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํากิจกรรมตําง ๆ และให๎คําแนะนําโดยทันที 
หรือเมื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๒) การใช๎แบบประเมินในการปฏิบัติงานจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามแบบประเมิน 
Checklist โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาและเพ่ือนนักศึกษา รวมทั้งใช๎การประชุมกลุํมคณาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
เพ่ิมเติมข๎อคิดเห็นที่ไมํมีใน แบบประเมิน Checklist และมีการสรุปผลรํวมกัน 
   ๓) การเสนองานปากเปลําและรายงานผลการศึกษา 
 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
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๓๒ 

 ๔.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) เป็นผู๎ให๎ มีความเสียสละ และซื่อสัตย์ แสดงพฤติกรรมที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
  ๒) มีคุณธรรม จริยธรรมของนักสิ่งแวดล๎อม 
  ๓) สามารถนําเสนอสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมตํอสังคม เพ่ือแก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 ๔.๑.๒ ความรู้ 
  ๑) มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
  ๒) รู๎จักสืบเสาะแสวงหาความรู๎ใหมํที่เก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
  ๓) สามารถบูรณาการความรู๎ที่ได๎เพ่ือนําไปสูํการทําวิจัยเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.๑.๓ ทักษะทางปัญญา 
  ๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ 
  ๒) มีความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู๎ และตัดสินใจในการแก๎ไขปัญหา 

ตลอดจนการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.๑.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑) สามารถทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี มีความอดทน โดยรู๎บทบาทหน๎าที่ของ

ตนเองและผู๎อ่ืน สามารถเป็นผู๎นําและผู๎ตามที่ดีได๎ 
  ๒) สามารถวางแผนการเรียนรู๎ของตนเอง และมีความรับผิดชอบตํอผู๎อื่น 
 ๔.๑.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
  ๒) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด การฟัง การอําน การเขียน          

เพ่ือนําไปสูํความเข๎าใจที่ตรงกัน และแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
  ๓) สามารถสื่อสารด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม 

 ๔.๒ ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ภาคฤดูร๎อน ชั้นปีที่ ๑ 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
  ตามแผนการดําเนินการที่แตํละปีจะกําหนดให๎เหมาะสมกับประเด็นปัญหาและพ้ืนที่ศึกษาโดยมี
เวลาจนครบจํานวนชั่วโมงของหนํวยกิตท่ีระบุไว๎ 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
  ข๎อกําหนดในการทําวิทยานิพนธ์ ต๎องเป็นงานวิจัยในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ตามที่ระบุไว๎ในข๎อ ๓.๑.๔ โดยต๎องนําสํงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดอยํางเครํงครัด 
 ๕.๑ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ (สําหรับแผน ก แบบ ก ๒) 
  ๕.๑.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
   การกําหนดโครงการวิจัย การเสนอเค๎าโครงวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม   
การศึกษาวิจัยอยํางมีจริยธรรม การคัดกรองข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์
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๓๓ 

ผลการวิจัย การนําผลการวิจัยมา เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียง
ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรํ การเผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอตํอที่ประชุม
วิชาการ จริยธรรมในการเผยแพรํผลงานวิจัย 
  ๕.๑.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นักศึกษาสามารถประมวล วิเคราะห์ ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
นํามาจัดทําโครงรํางวิทยานิพนธ์ได๎ สามารถวางแผนดําเนินการวิจัยอยํางเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสร๎างสรรค์ผลงานวิจัย ตามจรรยาบรรณนักวิจัย และเผยแพรํผลงานวิจัยอยํางมีจริยธรรม
การเผยแพรํผลงานวิชาการ 
  ๕.๑.๓ ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของปีการศึกษาที่ ๒ 
  ๕.๑.๔ จ านวนหน่วยกิต  
   ๑๒ หนํวยกิต 
  ๕.๑.๕ การเตรียมการ 
   มีการกําหนดชั่วโมงการให๎คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให๎คําปรึกษา ให๎ข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทั้งทางการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต์และปรับปรุงให๎ทันสมัยเสมอ 
  ๕.๑.๖ กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลจากความก๎าวหน๎าในการทําวิทยานิพนธ์ที่เข๎ารับคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาในแตํละครั้ง และประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู๎
ประเมินผลจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และผลงานหรือสํวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได๎รับการตีพิมพ์หรือได๎รับการ
ยอมรับให๎ตีพิมพ์และเผยแพรํในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอตํอที่
ประชุมวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 
 ๕.๒  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการสารนิพนธ์ (สําหรับแผน ข) 
  ๕.๒.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
   การกําหนดโครงการค๎นคว๎าอิสระ การเสนอเค๎าโครงโครงการค๎นคว๎าอิสระ  การ
ศึกษาวิจัยอยํางมีจริยธรรม การคัดกรองข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย 
การนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์ การนําเสนอสารนิพนธ์  
  ๕.๒.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นักศึกษาสามารถประมวล วิเคราะห์ ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
นํามาจัดทําสารนิพนธ์ได๎ สามารถวางแผนดําเนินการวิจัยอยํางเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสร๎างสรรค์ผลงานวิจัย ตามจรรยาบรรณนักวิจัย  
  ๕.๒.๓ ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของปีการศึกษาที่ ๒ 
  ๕.๒.๔ จ านวนหน่วยกิต  
   ๖ หนํวยกิต 
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๓๔ 

  ๕.๒.๕ การเตรียมการ 
   มีการกําหนดชั่วโมงการให๎คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให๎คําปรึกษา ให๎ข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกับสารนิพนธ์ทั้งทางการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให๎ทันสมัยเสมอ  
  ๕.๒.๖ กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลจากความก๎าวหน๎าในการทําสารนิพนธ์ที่เข๎ารับคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาในแตํละครั้ง และประเมินผลจากการสอบประมวลความรู๎สารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธ์เป็นผู๎ประเมินผลจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการนําเสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core 
values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
M - Mastery เป็นนายแหํงตน 
A - Altruism มุํงผลเพื่อผู๎อื่น 
H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D - Determination แนํวแนํทํา กล๎า

ตัดสินใจ 
O - Originality สร๎างสรรค์สิ่งใหมํ 
L - Leadership ใฝุใจเป็นผู๎นํา 

 

๑. พิธีไหว๎ครู 
๒. โครงการเปิดบ๎านวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. นักศึกษาเข๎ารํวมวางพวงมาลาวันมหิดล  
๔. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
๕. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
๖. โครงการบริจาคโลหิต 
๗. นักศึกษาเข๎ารํวมวางพานพํุมวันพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๘. โครงการ EN สัมพันธ์ 
๙. จิตอาสาชํวยงานร๎าน Second Hand Shop ของ

คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ 
๒. ใฝุใจและสนใจที่จะเรียนรู๎ตลอดชีวิต ๑. กิจกรรม Faculty Party and Deployment 

๒. โครงการรายงานความก๎าวหน๎าการทําวิทยานิพนธ์ 
๓. ด๎านบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 

รู๎จักกาลเทศะ 
๑. จัดหลักสูตรอบรมให๎กับนักศึกษา 
๒. กิจกรรม Faculty Party and Deployment 
๓. พิธีไหว๎ครู 
๔. กิจกรรมวันปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.

นาท ตัณฑวิรุฬห์ 
๕. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
๖. กิจกรรมมุทิตาจิตผู๎เกษียณอายุราชการ 

๔. มีความตระหนักในการเป็นนักสิ่งแวดล๎อมที่ดี ๑. โครงการอบรมการเตรียมเพ่ือขอการรับรองจาก
คณะกรรมการวิจัยในคนสํวนกลาง 

๒. โครงการ EN CSR ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล๎อมใน
เขตตําบลศาลายา 
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๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ตรงตํอเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ไมํลอก

เลียนผลงานของผู๎อ่ืน 
๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรมของนัก

สิ่งแวดล๎อม 
๑.๓ เคารพและปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ 

กติกา ของกลุํมและองค์กร 

 
๑. บรรยาย 
๒. การอภิปรายกลุํม 
๓. กรณีศึกษา 
๔. การนําเสนอรายงาน 

 
๑. การเข๎าชั้นเรียนของนักศึกษา 
๒. การสํงงานตรงตามเวลาที่

กําหนด 
๓. การสังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกในการเข๎ารํวม
กิจกรรมกลุํม 

๔. สังเกตพฤติกรรมที่สื่อความ
หมายถึงความเป็นผู๎ให๎ มีความ
เสียสละ และซื่อสัตย์ แสดง
พฤติกรรมที่นึกถึงสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

๕. การนําเสนอรายงานและเนื้อหา
สาระกรณีศึกษา 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระ

ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

๒.๒ รู๎จักสืบเสาะแสวงหาความรู๎ใหมทํี่
เก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

๒.๓ สามารถบูรณาการความรู๎ทีไ่ด๎เพื่อ
นําไปสูํการทําวิจัยเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม รวบรวม เรียบเรียง 
ประมวลความรู๎ที่ได๎ในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมโดยกระบวนการวิจยัที่

๑. บรรยาย 
๒. ปฏิบัต ิ
๓. การอภิปรายกลุํม 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การนําเสนอรายงาน 

 
 
 

 
 
 

๑. การสอบกลางภาค 
๒. การสอบปลายภาค 
๓. ผลการปฏบิัต ิ
๔. ความถูกต๎องของเนื้อหาในการ

เขียนรายงาน กรณีศึกษา 
๕. การนําเสนอรายงาน 
๖. การวิพากษ์ในการนาํเสนอ

รายงานกลุํม 
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๓๖ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ถูกต๎อง 
๓. ด้านทักษะทางปญัญา 

๓.๑ มีความสามารถในการวิเคราะห์
อยํางเป็นระบบ และมี
ความสามารถในการสังเคราะห์ 
องค์ความรูแ๎ละตัดสนิใจในการ
แก๎ไขปัญหา ตลอดจนการวางแผน
และการจัดการสิ่งแวดล๎อม 

๓.๒ สามารถนาํเสนอสถานการณ์
สิ่งแวดล๎อมตํอสังคม เพื่อแก๎ไข
ปัญหาได๎อยาํงถูกต๎องเหมาะสม 

 
๑. บรรยาย 
๒. การอภิปรายกลุํม 
๓. กรณีศึกษา 
๔. การศึกษาค๎นคว๎าด๎วย

ตนเอง 
๕. การมอบหมายงาน 
๖. การนําเสนอรายงาน 

 
๑. การสอบกลางภาค 
๒. การสอบปลายภาค 
๓. การตอบคําถามในชั้นเรียน 
๔. การคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ 
๕. การเขียนรายงาน 
๖. คุณภาพของผลงาน 
๗. การอภิปรายกลุํม รายงานกลุํม            

การนําเสนอรายงานและวพิากษ์
กรณีศึกษา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ สามารถทาํงานเป็นทีม มีความ
สามัคคี มีความอดทน โดยรู๎
บทบาทหนา๎ที่ของตนเองและผูอ่ื๎น 
สามารถเป็นผู๎นาํและผู๎ตามที่ดีได๎ 

๔.๒ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี รบัผิดชอบตอํ
งานสํวนรวมและสํวนตน 

 
 
๑. การอภิปรายกลุํม 
๒. การมอบหมายงาน 
๓. การนําเสนอรายงาน 
๔. กรณีศึกษา 

 
 
๑. สํงงานตรงตามเวลาที่กาํหนด 
๒. การเข๎ารํวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
๓. คุณภาพของงาน 
๔. การยอมรับจากกลุํม นักศึกษา

ประเมินเพื่อนในกลุํมพฤติกรรม
ในการแสดงออกในการทํา
กิจกรรมกลุํม (การอภิปรายกลุํม 
และรายงานกลุํม) 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕.๑ มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ข๎อมูล สถิติ คณิตศาสตร์ 
ภาษาพูด และภาษาเขียนที่เก่ียวกับ
ศาสตร์ที่ศึกษา 

๕.๒ สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการพูด การฟัง การ
อําน การเขียน  

๕.๓ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค๎น สรุป วิเคราะห์ และนําเสนอ
ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

 
 
 
๑. กรณีศึกษา 
๒. การทํารายงานกลุํม 
๓. การอภิปรายกลุํม 
๔. การนําเสนอรายงาน 

 
 
 
๑. การเลือกใช๎วิธีการในการ

วิเคราะห์ เชิงตัวเลขและสถิติที่
เหมาะสม 

๒. การนําเสนอ การอภิปราย ถาม-
ตอบ ที่เป็นเหตุผลทางวชิาการ 
และสามารถสื่อให๎เกิดความ
เข๎าใจรํวมกัน 

๓. การทํารายงานมีการสืบคน๎ข๎อมูล
ที่มีการอ๎างอิงโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศการใชส๎ื่อ
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๓๗ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

อิเล็กทรอนิกส์ ในการนําเสนอ
ผลงานได๎อยํางเหมาะสม 

   
๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค 
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๓๘ 

หมวดที ่๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวําด๎วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ แตํละรายวิชาโดยพิจารณาจากการสอบประมวลความรู๎ซึ่งผํานเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กําหนด           
(ร๎อยละ ๗๕ ของแตํละหมวดวิชา) และพิจารณาจากการทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนักศึกษาสําหรับ
นักศึกษาใน แผน ก แบบ ก๒ และ แผน ข ตามลําดับ 
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

(๑) ใช๎เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา 
(๒) ต๎องศึกษารายวิชาตํางๆ ตามโครงสร๎างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไมํน๎อยกวํา ๒๔ หนํวย

กิต และทําวิทยานิพนธ์ ๑๒ หนํวยกิต รวมจํานวนหนํวยกิตที่ต๎องศึกษาตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๓๖ หนํวย
กิต โดยต๎องได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ํากวํา ๓.๐๐ 

(๓) ต๎องสอบผํานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใช๎ชีวิตในสังคมผํานตามเกณฑ์ของ          

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๕) ต๎องเสนอวิทยานิพนธ์  และสอบวิทยานิพนธ์ผํานด๎วยวิธีการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย โดย

คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตํงตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับตีพิมพ์หรืออยํางน๎อย

ได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอตํอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

 
 ๓.๒ แผน ข 

(๑) ใช๎เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา 
(๒) ต๎องศึกษารายวิชาตํางๆ ตามโครงสร๎างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไมํน๎อยกวํา ๓๐ 

หนํวยกิต  และทําสารนิพนธ์ ๖ หนํวยกิต รวมจํานวนหนํวยกิตที่ต๎องศึกษาตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๓๖ 
หนํวยกิต โดยต๎องได๎แต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ํากวํา ๓.๐๐ 

(๓) ต๎องสอบผํานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๓๙ 

(๔) ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใช๎ชีวิตในสังคมผํานตามเกณฑ์ของ          
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

(๕) ต๎องสอบผํานการสอบประมวลความรู๎ (Comprehensive Examination) ตาม
ข๎อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

(๖) ต๎องเสนอสารนิพนธ์  และสอบสารนิพนธ์ผํานตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วําด๎วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการสอบเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎   

(๗) สารนิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของสารนิพนธ์ต๎องได๎รับการเผยแพรํในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งที่
สืบค๎นได๎  
 

หมวดที ่๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑ ด้านวิชาการ 

 ๑.๑.๑ สํงเข๎ารํวมการปฐมนิเทศ ในโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให๎มีความรู๎และ
เข๎าใจนโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

 ๑.๑.๒ มีการอธิบายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา กระบวนการ
สอน และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนมอบหมายภาระงานสอนให๎อาจารย์ใหมํรับผิดชอบ 

 ๑.๑.๓ ให๎เข๎ารํวมรับผิดชอบรายวิชา และรํวมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารํวมในการควบคุม
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือเรียนรู๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

 ๑.๑.๔ สํงเสริมให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอนและการทําวิจัย โดยเข๎ารํวม
การฝึกอบรม ดูงานวิชาการ รํวมประชุมวิชาการ  
 ๑.๒ ด้านสนับสนุน  
  มีการแนะนําอาจารย์ใหมํให๎อาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ของคณะรู๎จักการอธิบายชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร๎างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกิจกรรมตํางๆ ที่คณะจัด อีกทั้งจัด
อาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือชํวยเหลือ แนะนํา ดูแลตามความเหมาะสม  
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ๒.๑.๑ สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการพัฒนาทักษะในด๎านตํางๆ สร๎างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให๎เกิด
การพัฒนาการสอน เชํน เรียนรู๎ทักษะการทํางานเป็นทีม สนับสนุนให๎เข๎ารํวมการอบรมด๎านการเรียนการ
สอน การเตรียมแผนการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การใช๎สื่อการสอน การพัฒนา
หลักสูตร ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัยหรือหนํวยงานภายนอก ตลอดจนเข๎ารํวมประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
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๔๐ 

 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 ๒.๒.๑ สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอ่ืนๆ โดยการเพ่ิมพูนความรู๎ 

สร๎างเสริมประสบการณ์ตํางๆ ที่จะทําให๎เกิดการพัฒนาการวิจัยได๎อยํางตํอเนื่อง โดยสนับสนุนให๎เข๎ารํวม
การฝึกอบรม ดูงานวิชาการ รํวมประชุมวิชาการ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

 ๒.๒.๒ สนับสนุนให๎ เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย 
  ๒.๒.๓ สนับสนุนให๎มีการเตรียมพร๎อมในด๎านๆ ตํางที่จะชํวยเอื้ออํานวยในการขอตําแหนํงทาง
วิชาการ 
  ๒.๒.๔ สนับสนุนให๎อาจารย์มีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการตําง ๆ 
 

หมวดที ่๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
 ๑.๑ มีระบบกลไกในระดับคณะและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู๎กํากับดูแลรับผิดชอบการ
บริหารจัดการและการควบคุมการดําเนินการจัดการศึกษาให๎เป็นไปตามหลักสูตรอยํางเป็นระบบ โดยมี
การกําหนดแผนงานและมีการจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนางานด๎านการศึกษาอยํางพอเพียงที่จะเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทําประมวลการสอนทุกรายวิชา มีการจัดทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษาทุกรายวิชา มีการกําหนดแผนงานและงบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนา
อาจารย์ 
 ๑.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอยํางน๎อย ๖ 
ด๎าน คือ 
  (๑)การกํากับมาตรฐาน 
  (๒) บัณฑิต 
  (๓) นักศึกษา 
  (๔) คณาจารย์ 
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน 
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
 ๑.๓ ดําเนินการการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อยํางน๎อย 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
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๔๑ 

๒. บัณฑิต 
 ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๒.๑.๑ มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดหลักสูตรวําสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานและ/หรือ
สามารถศึกษาตํอในชั้นสูงตํอไปได๎ 
  ๒.๑.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพมหาบัณฑิต ทั้งในสํวนของตัวมหาบัณฑิต และผู๎ใช๎
มหาบัณฑิต เพ่ือดูระดับความพึงพอใจของนายจ๎าง ผู๎ประกอบการ ผู๎ใช๎มหาบัณฑิต 
 ๒.๒  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถเข๎าทํางานในองค์กรทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ โดยเข๎าทํางานในตําแหนํงผู๎บริหารการศึกษา หรือผู๎บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา 
และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา 
 
๓. นักศึกษา   

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๑ การรับนักศึกษาเข๎าศึกษาตํอมีการดําเนินการตลอดทั้งปี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู๎

เข๎าศึกษาตามที่ระบุไว๎ในหมวดที่ ๓ (ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร๎างหลักสูตร) 
ภายใต๎เกณฑ์การคัดเลือกที่โปรํงใสและชัดเจน เพ่ือให๎ได๎นักศึกษาที่มีคุณสมบัติพร๎อมทั้งทางปัญญา 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความมุํงมั่นที่จะเข๎าศึกษาตํอให๎สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตร
ฯ กําหนด 

 ๓.๑.๒ การจัดปฐมนิเทศและการเตรียมความพร๎อมในประเด็นทั้งทางด๎านการศึกษาและการใช๎
ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในประเทศไทยสําหรับนักศึกษาตํางชาติ 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  ๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาอยํางเป็นองค์รวมเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 
  ๓.๒.๒ การจัดให๎มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือทําหน๎าที่แนะนําและชํวยเหลือนักศึกษาทางด๎าน
การเรียนการสอนและหรือการให๎คําแนะนําในด๎านอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา รวมถึงชี้แจงตารางการ
ให๎คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแตํละคน 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
๓.๓.๑ นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรฯ กําหนด  
๓.๓.๒ นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการของหลักสูตรฯ ในระดับมาก ซึ่งเจ๎าหน๎าที่

หลักสูตรฯ ได๎มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลในลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการของ
หลักสูตรฯ ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเป็นประจําทุกปี 

๓.๓.๓ หลักสูตรฯ ได๎ให๎ความสําคัญกับข๎อร๎องเรียนหรือประเด็นตําง ๆ ที่นักศึกษาสะท๎อนวํายังไมํ
พึงพอใจ เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรฯ อยํางตํอเนื่อง 
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๔๒ 

๔. คณาจารย์     
 ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์มีการดําเนินการเพ่ือรับสมัครอาจารย์ใหมํโดยการ
กลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครกํอน จากนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
พิจารณาความรู๎ ความสามารถ ทักษะจากการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการสอบคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตํอสาขาวิชา รวมทั้งมติการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นหลัก 
  ในระหวํางการปฏิบัติงานของอาจารย์นั้น คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์รํวมกับหลักสูตร
ได๎มีการดําเนินการที่สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสํงเสริมให๎อาจารย์ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหมํ ๆ ตามรายวิชาที่สอนอยํางตํอเนื่อง เชํน 
การสอนงาน (Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การจัดการความรู๎ในองค์กร (Knowledge 
Management) การจัดอบรมในองค์กร (In-house Training) การศึกษาดูงาน (Field Trip) ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ หรือการสํงไปอบรม ณ หนํวยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
(External Training) 

๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
  ปัจจุบันอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน ดํารงตําแหนํงวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ จํานวน ๔ คน ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ จํานวน ๔ คน และดํารงตําแหนํงอาจารย์ จํานวน ๑ คน 
  หลักสูตรฯ สํงเสริมให๎อาจารย์ในหลักสูตรทําวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่ได๎รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชํน วารสารระดับชาติที่อยูํใน
ฐานข๎อมูล TCI (Thai Journal Citation Index/ดัชนีการอ๎างอิงวารสารไทย) และวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยูํในฐานข๎อมูล  SJR  (SCImago Journal Rank) JIF (Journal Impact Factor ของ Thompson 
Reutor) หรือ ISI (Social Science Citation Index) เป็นต๎น รวมถึงการสนับสนุนให๎อาจารย์ไปนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  ในชํวง ๕ ปีที่ผํานมา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) อัตราการลาออกของอาจารย์เป็น ร๎อยละ ๓.๕๐ (๒ 
คน) มีการเกษียณอายุของอาจารย์ จํานวน ๖ อัตรา และจะมีการรับอาจารย์ใหมํในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โดยหลักสูตรฯ มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกเดือนเพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การติดตามคุณภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนในแตํละรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบเพ่ือทบทวนและวางแผนการพัฒนาเชิงวิชาชีพให๎กับอาจารย์
อยํางตํอเนื่อง 
 
 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔๓ 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรได๎พิจารณาตามสถานการณ์การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยใช๎การบูรณาการการจัดการความรู๎ให๎สอดคล๎อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ดังนั้นสาระของรายวิชาในหลักสูตรจึงมุํงสร๎าง
ความรู๎ความเชี่ยวชาญทางการจัดการการศึกษาในระดับมาตรฐานที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ บนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพทางการจัดการการศึกษา 
 ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ๕.๒.๑ การจัดระบบวางผู๎สอนให๎เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาโดยคํานึงถึงความรู๎
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด๎านตําง ๆ 
  ๕.๒.๒ การกําหนดให๎ผู๎สอนใช๎วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายและใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่
ทันสมัย และมีการกําหนดให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
กํอนเปิดภาคเรียน อยํางไรก็ตามอาจารย์ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู๎สอนที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาที่ตํางจากความชํานาญ
ของคณาจารย์ประจํา เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎จากผู๎มีประสบการณ์เฉพาะด๎านทั้งทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ และนําเสนอตํอประธานหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติกํอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลําว 
  ๕.๒.๓ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชามีการกําหนดวันเวลา/ชั่วโมงการให๎คําปรึกษาในแตํ
ละสัปดาห์ เพื่อให๎นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ได๎เข๎าไปปรึกษาเชิงวิชาการ 
  ๕.๒.๔ นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออ่ืน ๆ มายังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรโดยตรง ทั้งในรูปแบบของการติดตํอด๎วยตนเองหรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้นดําเนินการสํงมา
ที่คณะฯ และนําเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในลําดับตํอไป 
 ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
  ๕.๓.๑ กําหนดให๎ผู๎สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ 
วัน ภายหลังจากท่ีสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให๎ครบในทุกรายวิชา 
  ๕.๓.๒ กําหนดให๎มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาในแตํละรายวิชาเพ่ือให๎
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู๎ รวมทั้งกําหนดให๎มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่กําหนดใน มคอ.๓  
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๔๔ 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑ การบริหารงบประมาณ 
  บัณฑิตวิทยาลัยและคณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจําปีทั้ง
งบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎ เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยํางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎
เหมาะสมกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 ๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  ๖.๒.๑ มีห๎องสมุดและฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค๎นคว๎าในสาขาวิชาตามหลักสูตร 
นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีสํานักหอสมุดที่มีบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร สารสนเทศ และการตรวจค๎น
เอกสารวิชาการ ด๎วยระบบโครงขํายคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถค๎นหาเอกสาร
วิชาการจากสถาบันตําง ๆ ในประเทศและตํางประเทศ รวมทั้งคณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์
ดําเนินการจัดทําห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมเอกสารวิชาการทางด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
  ๖.๒.๒ มีห๎องคอมพิวเตอร์ทั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย  ให๎นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลสารสนเทศ
ตําง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู๎ และมีห๎องพักนักศึกษาเพ่ือให๎นักศึกษาเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าเรียน
และทํากิจกรรมกลุํมตําง ๆ รํวมกัน 
  ๖.๒.๓ มีห๎องเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา พร๎อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่เพียงพอสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมีพาหนะในการออกไปศึกษานอกสถานที่เพ่ื อเสริมสร๎าง
ประสบการณ์และการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
  ๖ .๒ .๔ มีสภาพแวดล๎อม และบรรยากาศที่ เ อ้ือตํอการเรียนรู๎และการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรฯ มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด๎านการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของนักศึกษาโดยมีการระดมสมองผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือวิเคราะห์หาความต๎องการในการใช๎ตํารา
หนังสืออ๎างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของนักศึกษาและผู๎ใช๎บริการ 
 ๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการสํารวจความเพียงพอของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์ การเรียน
การสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จําเป็น โดยพิจารณาจากผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึง
พอใจและความต๎องการหนังสือ ตํารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์
ตํอทรัพยากรตําง ๆ ในแตํละด๎าน และนํามาปรับปรุงและพัฒนาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
นักศึกษาและคณาจารย์ 
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๔๕ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม มีตัวบํงชี้ที่ ๑-๕ ซึ่ง
เป็นตัวบํงชี้บังคับต๎องมีผลดําเนินการบรรลุตามเปูาหมายติดตํอกันไมํน๎อยกวํา ๒ ปี และมีจํานวนตัวบํงชี้ที่
มีผลดําเนินการบรรลุเปูาหมายไมํน๎อยกวํา ๘๐% ของตัวบํงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบํงชี้บังคับ
และตัวบํงชี้รวมในแตํละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ มีสํวน

รํวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

๒.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ที่สอดคล๎องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ      

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดขอประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖  ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
๗  ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อยํางน๎อยร๎อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

     

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗  ปีที่แล๎ว 

-     

๘.  อาจารย์ใหมํทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด๎าน
การจัดการเรียนการสอน      

๙.  อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละ ๑คร้ัง      

๑๐.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ ตํอปี      

๑๑.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/มหาบัณฑิตใหมํที่มี
ตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

-     

๑๒.  ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎มหาบัณฑิตที่มีตํอมหาบัณฑิต
ใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา ๓.๕จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- -    
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๔๖ 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่ใช๎ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว๎นั้น จะพิจารณาจาก
ตัวนักศึกษาเป็นหลัก โดยอาจารย์ผู๎สอนจะเป็นผู๎ประเมินนักศึกษาวํามีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาที่สอน
ไปหรือไมํ การประเมินทําได๎โดยการทดสอบยํอย การตอบคําถามในชั้นเรียน การรํวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การอภิปรายโต๎ตอบ หรือผู๎สอนอาจสอบถามจากนักศึกษาโดยตรง หาก
พบวําวิธีการที่ใช๎ในการสอนไมํสามารถทําให๎นักศึกษาเข๎าใจได๎ก็จะต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หรือ
อาจารย์ผู๎สอนอาจขอคําแนะนําจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการ
สอนตํอไป 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน     
  ประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอนโดยให๎นักศึกษาทําแบบประเมินการ
สอนอาจารย์ผู๎สอนในด๎านตํางๆ เชํน กลวิธีการสอน การตรงตํอเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช๎สื่อการสอน ตลอดจนประเมินจากผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง เชํน นักศึกษา ศิษย์เกํา คณาจารย์ วํามีความคิดเห็นตํอหลักสูตรอยํางไร ตลอดจนสอบถาม
ความพึงพอใจผู๎ใช๎มหาบัณฑิต วํามหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนั้นสามารถปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพได๎หรือไมํ มีคุณลักษณะในด๎านใดบ๎างที่เป็นจุดเดํนและจุดที่จะต๎องนําไปพัฒนา ตลอดจนให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินภาพรวมของหลักสูตร และรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดเพ่ือใช๎ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตํอไป 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบํงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข๎อ 
๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยํางน๎อย ๓ คนประกอบด๎วย อาจารย์ผู๎ รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดลแตํละปีงบประมาณ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ระดับ  “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดําเนินการไมํครบ ๑๐ ข๎อแรก 
ระดับ  “ดี”    หมายถึง มีผลการดําเนินการครบ ๑๐ ข๎อแรก 
ระดับ  “ดีมาก”  หมายถึง มีผลการดําเนินการครบทุกข๎อ 
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๔๗ 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได๎กําหนดให๎ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยแสดงการปรับปรุง
ดัชนีด๎านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยํางน๎อยทุก ๆ ๓ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอยํางตํอเนื่องทุก ๕ ปี 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร จะพิจารณาจากการผลการประเมิน
รายวิชาและการประเมินอาจารย์ผู๎สอน ตลอดจนการนําเข๎าเรื่องเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการของหลักสูตรในด๎านตําง ๆ ในกรณีที่พบปัญหาหลักสูตร
สามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยเป็นการปรับยํอย และจะทําการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี เพ่ือให๎หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎
มหาบัณฑิต และสอดคล๎องกับข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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๔๘ 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 

 
(๑) หมวดวิชาบังคับ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๐๐ วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม                               ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 600 Systems Approaches to Technology of Environmental Management 
   ระบบ การคิดเชิงระบบ คุณสมบัติของระบบนิเวศ เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงระบบ 
แบบจําลอง กระบวนการและขั้นตอนในการสร๎างแบบจําลอง แบบจําลองทางนิเวศ แบบจําลองทาง
สิ่งแวดล๎อม 
   System; systems thinking; ecosystem properties; tools in systems analysis; 
models, process and steps in model building; ecological models; environmental models 
 
สวทบ ๖๐๑ การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ                                            ๒ (๑-๓-๓) 
ENTM 601 Integrated  Environmental Assessment 
   ศาสตร์ด๎านสิ่งแวดล๎อม แนวคิดและแนวทางในการบูรณาการข๎อมูล การจัดการสิ่งแวดล๎อม 
การจัดทําสถานการณ์ การศึกษาและการวิเคราะห์ข๎อมูล ลมฟูา อากาศ ภูมิอากาศ หยาดน้ําฟูา                  
ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปุาไม๎ การศึกษาชุมชน ดัชนีและตัวชี้วัด
ความยั่งยืน  
   Environmental science; concepts and approach to integrate environmental 
data; environmental management; inventory study; environmental data collection and 
analysis; weather and climate; precipitation; terrain features; geological resources; soil 
resources; water resources; forest resources; community study; sustainability index and 
indicators 
 
สวทบ ๖๐๒ การบูรณาการนิเวศวิทยาและสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 602 Socio-ecological integration to Environmental Management 
   การบูรณาการสังคมศาสตร์กับนิเวศวิทยา ความเคลื่อนไหวด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
ประชากรโลก แนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์ตํอวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นิเวศวิทยาสังคม 
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม นิเวศวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ นิเวศวิทยาการเมือง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมไทยและระหวํางประเทศ การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย การประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
ในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
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๔๙ 

   Integration of social science and ecological science; global population and 
environmental movement; critical theories towards environmental and natural resource 
crises; socio-ecological system approach; cultural ecology; human behavioral ecology; 
political ecology; environmental and natural resource economics; national 
environmental laws and international environmental agreements; people participation to 
environmental management; public policy; policy analysis; applications to environmental 
management 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม                                          ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 603 Technology of Environmental Pollution Management 
   หลักการเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล๎อม แหลํงกําเนิดมลพิษ เทคโนโลยีในการ
ปูองกัน และการควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ เสียง ดินและน้ําใต๎ดิน เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 
เทคโนโลยีในการจัดการขยะและของเสียอันตราย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ การการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และ การฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การประเมินความเสี่ย งด๎านสิ่งแวดล๎อม
และสุขภาพ 
   Principle of Technology of environmental pollution management; sources 
of pollution; technology for prevention and control pollution in water, air, noise, soil and 
groundwater; wastewater treatment technology; technology for solid and hazardous 
waste management; air pollution control technology; environmental quality monitoring; 
environmental quality remediation;  environmental health risk assessment 

 
สวทบ ๖๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม                                                 ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 604 Environmental Research Methodology 
   แนวคิดและหลักการทางด๎านการวิจัย การกําหนดประเด็นปัญหาและหัวข๎อการวิจัย             
การเขียนวัตถุประสงค์ การกําหนดขอบเขตงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการวิจัย การ
กําหนดสมมติฐานในการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การสุํมตัวอยํางในเชิงสถิติ การกําหนดขนาดตัวอยําง 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข๎อง การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ข๎อมูลเชิงสถิติและการแปลผล การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   Research principles and concepts; identification of research problems and 
constitution of research topics; formulation of research objectives; scope of research; 
literature review; theoretical and conceptual framework; construction of hypotheses; 
research ethics; statistical sampling design; determination of sample size; data collection 
and research instruments; experimental design and analysis; statistical data analysis and 
interpretation; academic writing  
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๕๐ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม                                       ๑ (๑-๐-๒) 
ENTM 605 Seminar in Technology of Environmental Management 
   ประเด็นหรือวิกฤตการณ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบัน เทคโนโลยีในการ
บําบัดและลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข๎อง
กับโครงการพัฒนาตํางๆ ความขัดแย๎งทางสิ่งแวดล๎อมและการแก๎ไข ระบบทุนนิยมและการค๎าเสรี การ
ทํองเที่ยว การกํอการร๎าย จริยธรรมสิ่งแวดล๎อม อนุสัญญาสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การมีสํวนรํวม
ของประชาชนและการสื่อสาร 
   Current issues or crisis of environment and natural resources; technology 
for treatment and mitigation on environment and resources; social, economic, and 
political activitiesrelated to development projects; environmental conflict and 
resolution; capitalism and free trade; tourism; terrorism; environmental ethics; 
environmental declaration; sustainable development; public participation and 
communication 
 
สวทบ ๖๐๖ การส ารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๑ (๐-๓-๑) 
ENTM 606 Survey and Natural Resource and Environmental  
   Systems Analysis 
   กระบวนการการเรียนรู๎และการบูรณาการทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรในพ้ืนที่ภาคสนามและสถานการณ์จริง การสํารวจและ
วิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในเขตภูมิศาสตร์กายภาพ การใช๎เครื่องมือ เทคนิค 
และเทคโนโลยีในการศึกษาข๎อมูลทางสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 
   Learning process and integration of theory and approach concerning 
environmental and resource study and management with field study and real situation; 
survey and analysis of component and relationship of ecosystems in physio-geographical 
zones; use of tools, techniques and technology in studying environment and resources 
    
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล้อม                                  ๒ (๐-๖-๒) 
ENTM 607 Environmental Assessment Field Study 
   การเรียนรู๎ โดยปฏิบัติจริงเพ่ือการประยุกต์เครื่องมือและเทคนิคในการประเมิน
สิ่งแวดล๎อมสําหรับประเด็นที่เป็นปัจจุบัน ประสบการณ์ในกระบวนการและขั้นตอนในการประเมิน
สิ่งแวดล๎อม ฐานข๎อมูลการเก็บรวบรวมข๎อมูลครอบคลุมมิติทางสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจและสังคม การสร๎าง
ทางเลือก การประเมินผลกระทบจากทางเลือก มาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อม การติดตามและ
ประเมินผล การมีสํวนรํวมสาธารณะ การตัดสินใจ  
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๕๑ 

   Hands on learning for application of tools and techniques in 
environmental assessment on the current issues; experience on process and steps of 
environmental assessment; database and data collecting covering environmental, 
economic and social dimensions; formulation of alternatives; impact assessment on 
alternatives; mitigation measures on environmental impacts; mornitoring and evaluation; 
public participation; decision making 
 
(๒)  หมวดวิชาเลือก 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๑๐ การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ                                                 ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 610 Integrated Coastal Management 
   ความรู๎พ้ืนฐานสําหรับการจัดการชายฝั่งอยํางบูรณาการ ความหมายและขอบเขตของ
ชายฝั่ง กระบวนการชายฝั่ง คุณคําและความสําคัญของทรัพยากรชายฝั่ง การพัฒนาในการจัดการชายฝั่ง 
พัฒนาการของการจัดการชายฝั่งและปัญหาอุปสรรค แนวคิดและหลักการในการจัดการชายฝั่งอยํางบูรณา
การ วัฏจักรในการจัดการชายฝั่ง เครื่องมือและเทคนิค การประเมินความสําเร็จในการจัดการชายฝั่ง        
การอภิบาลชายฝั่ง ทิศทางการจัดการชายฝั่งในอนาคต 
   Fundamentals for integrated coastal management; definition and boundary 
of coastal area;  coastal process; significance of coastal resources; development of 
coastal management and  constraints; concept and principles for integrated coastal 
management; coastal management cycle; tools and techniques; evaluation effectiveness 
of coastal management; coastal governance; future direction of coastal management 

 
สวทบ ๖๑๑ การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ า                                           ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 611 Water Quantity and Quality Management 
   หลักการ เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรน้ํา การประเมินปริมาณน้ํา
ต๎นทุนและการใช๎น้ําเบื้องต๎น การบําบัดน้ําเสียและการออกแบบเบื้องต๎น นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง   
การจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพ้ืนที่ การมีสํวนรํวมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ํา กรณีศึกษาตํางๆ 
   Principle appropriate techniques and methods in water resources 
management; basic evaluation of water demand and supply; basic wastewater treatment 
and design; related policy and law; area based water resource management; participation 
in planning for water resources management; case studies 
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๕๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๑๒ นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ            ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 612 Wildlife Ecology and Management 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิเวศและชุมชนทางธรรมชาติที่สัมพันธ์กับสัตว์ปุา            
ความต๎องการพื้นฐานของสัตว์ปุา นิเวศวิทยาประชากรสัตว์ปุา พฤติกรรมและการจัดการสัตว์ปุา สภาพถิ่น
ที่อยูํอาศัยและการจัดการ การลําและการดักจับสัตว์ปุา การจัดการสัตว์ปุาใกล๎สูญพันธุ์ การจัดการสัตว์ปุา
เพ่ือนันทนาการ มูลคําของสัตว์ปุา การจัดการฟาร์มสัตว์ปุา โรคสัตว์ปุา สัตว์ปุาตํางถิ่น กฎหมายและ
นโยบายสัตว์ปุา กรณีศึกษาเก่ียวกับนิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ 
   Concepts and theories of ecosystems and natural communities in which 
related to wildlife; basic need of wildlife; wildlife population ecology; behavior and 
wildlife management; habitat and management; hunting and trapping; endanger wildlife 
management; wildlife management for recreation; wildlife value; wildlife farm 
management; wildlife disease; exotic wildlife; wildlife law and policy; case study in 
wildlife ecology and management 
 
สวทบ ๖๑๓ นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ        ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 613 Human Ecology Approach to Environmental and Natural  
   Resource Management 
   ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและระบบสังคมมนุษย์  การศึกษาระบบนิเวศสังคม 
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม นิเวศวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ นิเวศวิทยาการเมือง การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรบนฐานของชุมชน การจัดการทรัพยากรแบบปรับตัว การประยุกต์แนวทางทางนิเวศวิทยามนุษย์
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   Relationship between social and ecological systems; socio-ecological 
system approach; cultural ecology; human behavioral ecology; political ecology; 
sustainable development; community-based resource management; adaptive resource 
management; applications of human ecology approach to environmental and natural 
resource management 

 
สวทบ ๖๑๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น       ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 614 Traditional Knowledge for Natural Resources and 
   Environmental Management 

   ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความเกี่ยวเนื่องของภูมิปัญญาท๎องถิ่นตํอความ
เข๎าใจในระบบสิ่งแวดล๎อม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ กลุํมและสาขาของภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น การวิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พบในภูมิปัญญาท๎องถิ่น การจัดการความรู๎และองค์
ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในบริบทสากล ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับกระบวนการปรับตัวของชุมชน ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นกับการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   Fundamental of traditional knowledge; contributions of traditional 
knowledge to understand environmental; traditional knowledge and science; groups and 
branches of traditional knowledge; analysis scientific principles found in traditional 
knowledge; knowledge management; international context of traditional knowledge; 
traditional knowledge as adaptive community; traditional knowledge for climate change 
adaptation 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๑๕ ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและดินเสื่อมโทรม                    ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 615 Soil, Land Use and Degradation 
   ปัญหาของทรัพยากรดินในโลกและในประเทศไทย การสํารวจและการจําแนกดิน ปัจจัย
การเกิดดินและกระบวนการทางดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช การชะล๎างพังทลายของ
ดิน การประยุกต์ข๎อมูลทรัพยากรดินกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ดินปัญหา มลพิษทางดิน สาร
กําจัดศัตรูพืชกับภาวะมลพิษของดินและการจัดการมลพิษทางดิน ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การใช๎ประโยชน์ที่ดินและการประยุกต์ข๎อมูลทรัพยากรดินในประเทศไทย  
   Problems of soil resources in the world and in Thailand; soil survey, soil 
forming factors and pedogenic processes, soil fertility and nutrients, soil erosion, 
application of soil data for environmental impact assessment, soil problem, soil 
pollution, pesticides and soil toxicity and soil pollution management, soil and climate 
change, land use and application of soil data in Thailand 

 
สวทบ ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์เพื่อการจัดการมลพิษ        ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 616 Environmental Biotechnology and Application for  
   Pollution Management 
   หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อม การแพรํกระจายและ
เส๎นทางการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในสิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยีชีวภาพในการปูองกันและการควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม กระบวนการยํอยสลายสารมลพิษอินทรีย์โดยวิธีทางชีวภาพ การบําบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล๎อมแบบชีววิธี เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสภาพแวดล๎อมโดยวิธีทางชีวภาพและการใช๎พืช การสร๎าง
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมโดยจุลินทรีย์และการประยุกต์ ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพตํอสิ่งแวดล๎อมและกรณีศึกษาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  
   Principles and basic concepts of environmental biotechnology; distribution 
and fate of pollutants in the environment; biotechnology for environmental pollution 
prevention and control; biodegradation processes of organic pollutants; biotreatment of 
environmental contaminated heavy metals; environmental bioremediation and 
phytoremediation technology; production of environmental friendly products by 
microorganisms and their applications; impact of biotechnology development on the 
environment and case studies on genetically modified organisms 
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๕๔ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๑๗ เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีวภาพและพืช                   ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 617  Environmental  Bioremediation  and  Phytoremediation  
   Technologies 
   หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ชีวภาพและเทคโนโลยีการ
ฟ้ืนฟูโดยใช๎พืช ประเภทของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎ชีวภาพและเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎พืช บทบาท
ของจุลินทรีย์ในกระบวนการฟ้ืนฟูโดยใช๎ชีวภาพและการฟ้ืนฟูโดยใช๎พืช การออกแบบและการนํา
เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพและเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎พืชไปใช๎ในสภาพจริง การพัฒนาเทคโนโลยี
การฟ้ืนฟูโดยใช๎ชีวภาพและเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎พืชเพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎ชีวภาพและเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎พืช การตรวจติดตามและการประเมิน
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎ชีวภาพและเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎พืช สภาพปัจจุบันและ
แนวโน๎มของการวิจัยด๎านเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎ชีวภาพและเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูโดยใช๎พืช 
   Concept of environmental bioremediation and phytoremediation 
technologies;  types of bioremediation and phytoremediation technologies; role of 
microorganisms in bioremediation and phytoremediation processes; principles of 
bioremediation and phytoremediation designs and applications; development of 
bioremediation and phytoremediation technologies for environmental sustainability; 
enhancements to bioremediation and phytoremediation technologies; monitoring and 
evaluation of  bioremediation and phytoremediation efficiencies; current states and 
research trends in bioremediation and phytoremediation technologies 

 
สวทบ ๖๑๘ เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ย่ังยืน         ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 618 Green Technology for Sustainable Environment and Energy 
   แนวคิด หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสีเขียว การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
เครื่องมือและการประยุกต์เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน เคมีสีเขียว กลไกการ
พัฒนาที่สะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พลังงานสีเขียว
และเทคโนโลยีพลังงานจากของเสีย วิธีปฏิบัติที่ดี การจัดการ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม  
บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนตํองานด๎านเทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืนทั้ง
ในประเทศและตํางประเทศ กรณีตัวอยํางการประยุกต์เทคโนโลยีสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 
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   Concept principle and method of green technology; green growth; tools 
and applications of green technologies for sustainable environment and energy; green 
chemistry; clean development mechanism; life cycle assessment and eco-design; green 
energy and waste-to-energy technology; best practices managements and energy and 
environment conservations; performances of government and private organizations on 
green technology activities for sustainable environment and energy in both of local and 
oversea areas; case studies on green technology applications for sustainable 
development of environment and energy 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๑๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย        ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 619 Technology for Industrial and Hazardous Waste Management 
   ประเภทคุณลักษณะสมบัติของของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ลําดับ
ความสําคัญในการจัดการของเสีย หลักการนิเวศอุตสาหกรรม ระบบการขนสํงและเอกสารกํากับการขนสํง
ของเสียและหลักการตั้งแตํเกิดจนตาย เทคโนโลยีในการบําบัดของเสียอันตรายด๎วยวิธีทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ การรีไซเคิลสารทําละลาย การกําจัดของเสียโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ หลุมฝังกลบของ
เสียอันตราย การจัดการขยะติดเชื้อ การจัดการขยะอิเลคทรอนิคส์ การจัดการของเสียจากการกํอสร๎าง
และรื้อถอน กากกัมมันตรังสี การใช๎ประโยชน์จากของเสีย การจัดการของเสียกับการปลดปลํอยก๏าซเรือน
กระจก กฎระเบียบข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย   
   Categories of wastes; characterization and properties of industrial and 
hazardous waste; waste management hierarchy; industrial ecology concept; industrial 
and hazardous waste transportation, manifest system and cradle to grave concept; 
physico-chemical and biological treatment technology for hazardous waste; solvent 
recovery; waste disposal by co processing in cement kiln, secure landfill; infectious waste 
management; electronic waste management; construction and demolition waste 
management; radioactive waste management; waste utilization; waste management and 
greenhouse gases emission; legislations and regulations related to industrial and 
hazardous waste 
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๕๖ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๒๐ เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ           ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 620 Biomass and Bioenergy Technologies 
   เทคโนโลยีและกระบวนประยุกต์ชีวมวลในการผลิตพลังงานทดแทน แหลํงที่มาของชีวมวล
และชนิดของชีวมวล เทคโนโลยีการจัดการชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน ชีวมวลเคมี หน๎าที่และ
บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการทางชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตก๏าซชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ผลิตเอทานอล   ไบโอดีเซล การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธี เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ กระบวนการเผาไหม๎และ
แก๏สซิฟิเคชั่น หลักการและกระบวนการกลั่นทางชีวภาพ   
   Overview and perspectives in biomass resources; biomass conversion 
technology; biomass chemistry; biocatalysts; biogas production; bioethanol production; 
biodiesel production; biohydrogen production; microbial fuel cell (MFC); combustion and 
gasification; biorefineries concept 
 
สวทบ ๖๒๑ ของเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ          ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 621 Waste and Climate Change 
   ของเสียกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนสํงขยะมูลฝอย การรีไซเคิล การหมักทําปุ๋ย การเผาขยะ การฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล การจัดการ
ของเสียพิเศษ ขยะอิเลคทรอนิคส์ ของเสียจากการกํอสร๎างรื้อถอน การบําบัดน้ําเสียด๎วยระบบใช๎อากาศ 
และ ระบบไมํใช๎อากาศ การลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะและการบําบัดน้ําเสีย การใช๎
ประโยชน์จากของเสีย  
   Waste and climate change; waste management, storage collection and 
transportation, recycle, composting, incineration and sanitary landfill;  special waste 
management, e-waste, construction and demolition waste;  wastewater treatment, 
aerobic and anaerobic processes;  greenhouse gases emission reduction from waste 
management and wastewater treatment; waste utilization 
 
สวทบ ๖๒๒ การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในงานทางสิ่งแวดล้อม                   ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 622 Surfactants Application in Environmental Related-work 
   คุณลักษณะสมบัติ ประเภท พฤติกรรม และบทบาทหน๎าที่ของสารลดแรงตึงผิว หลักการ
คัดเลือกสารลดแรงตึงผิวในการนําไปใช๎ประโยชน์ในงานด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือจุดประสงค์ตํางๆ เชํน การ
บําบัดมลพิษ การใช๎ประโยชน์จากของเสีย และการสกัดสาร เป็นต๎น ผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวตํอ
ระบบสิ่งแวดล๎อม 
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   Characteristic, properties, type, behavior and role of surfactants; surfactants 
selection criteria for environmental application such as contaminant treatment, waste 
utilization, and extraction; effect of surfactants on environment 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๒๓ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม             ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 623 Environmental Innovation 
   พ้ืนฐานด๎านระบบนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม การสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยีและการพัฒนาด๎านนวัตกรรม กระบวนการผลิตที่สะอาด เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว 
การตรวจวัดด๎านสิ่งแวดล๎อมและการจัดการ ผลิตภัณฑ์เพ่ือผู๎บริโภค การออกแบบที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล๎อม มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ด๎วยตนเอง 
   Principle of innovation system, innovation management, innovation and 
creative types for environment, technology and innovation development, clean 
production processes, green energy technology, environment measurement and 
management, consumer products, eco-design, self-certification of product 

 
สวทบ ๖๒๔ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร         ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 624 Tools and Techniques in Environment and Resource Management 
   ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดสําคัญในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร พ้ืนฐานและ
เปูาหมาย การบูรณาการศาสตร์ตํางๆ ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร การมีสํวนรํวมในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงพ้ืนที่และประเด็นปัญหา การประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล๎อม การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล๎อม เครื่องมือและเทคนิค
ในทางการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร มาตรฐานทางสิ่งแวดล๎อม การตรวจสอบและตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม การประเมินสิ่งแวดล๎อมเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม การ
ประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล๎อม เครื่องมือทางกฎหมาย การคลังและ
อ่ืนๆ 
   Theory, principles and key concept in environmental and resource 
management; integration of disciplines in environmental and resource management; 
participation in environmental and resource management; area-based and problem-
based environmental management; participation in environmental and resource 
management; assessment of environmental carrying capacity; environmental risk 
assessment; environmental standards; monitoring and follow –up of environmental 
quality; strategic environmental assessment (SEA); environmental impact assessment 
(EIA); life cycle analysis (LCA); international standardization and organization (ISO); law 
and financial tools and others 
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๕๘ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๒๕ การประเมินทางสิ่งแวดล้อม            ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 625 Environmental Assessment 
   ความเป็นมา แนวคิดที่สําคัญ และความสําคัญของการใช๎เครื่องมือในการประเมินทาง
สิ่งแวดล๎อมและเทคนิคตํางๆ ในการประเมินทางสิ่งแวดล๎อมทั้งในประเทศและตํางประเทศ ขั้นตอนตํางๆ 
ของกระบวนการในการประเมินทางสิ่งแวดล๎อมตามแนวคิดที่เป็นสากล แนวทางดําเนินการทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ วิเคราะห์และเลือกใช๎เทคนิคตํางๆ ของขั้นตอนในการประเมินทางสิ่งแวดล๎อม ประยุกต์
และวิพากษ์กระบวนการในการประเมินทางสิ่งแวดล๎อมในกรณีศึกษาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน 
   Background, critical concepts and importance of application of tools in 
environmental assessment and various techniques used in Thailand and worldwide; 
steps of process in environmental assessment based on international concepts; 
guidelines in Thailand and worldwide; analysis and choice of techniques in different 
steps of environmental assessment; application and evaluation of process in 
environmental assessment in case studies for sustainable environmental management 

 
สวทบ ๖๒๖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ          ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 626 Environment and Health Impact Assessment 
   หลักการ แนวความคิด ความหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบียบ หนํวยงาน นโยบาย
และแผน รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ 
เทคนิค เครื่องมือ วิธีการในขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ การกําหนดขอบเขตการประเมิน การประเมิน
และจัดทํารํางรายงาน การทบทวนรํางรายงาน การพิจารณาตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล  และ
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ 
   Principle, conceptual framework, definition, constitutional, law, regulation, 
agency, policy and plan; pattern, process, steps related environment and health impact 
assessment; techniques, tools and methodology of screening, public scoping, assessing 
and reporting, public review, influencing, monitoring and evaluating and case study about 
environment and health impact assessment 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๒๗ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม           ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 627 Public Participation in Environmental Management 
   หลักการ แนวความคิด ความหมาย ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและแผนที่เกี่ยวข๎อง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส และภัยคุกคาม การวิเคราะห์ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งรูปแบบ 
กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ การวางแผนและจัดกระบวนการมีสํวนรํวม และ
กรณีศึกษาด๎านการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
   Principle, conceptual framework, definition, theory related public 
participation in environmental management, constitutional, law, regulation, agency, 
policy and plan; the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats, 
stakeholders analysis and agency; pattern, process, steps, tools, techniques, 
methodology, public participation’s planning and process and case study about public 
participation in environmental management 

 
สวทบ ๖๒๘ การสื่อสารสิ่งแวดล้อม             ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 628 Environmental Communication 
   ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมและการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารสิ่งแวดล๎อม  
แนวคิดสําคัญเพ่ือการสื่อสารสิ่งแวดล๎อม การรณรงค์ทางสิ่งแวดล๎อม การแพรํกระจายและการยอมรับ
นวัตกรรมทางสิ่งแวดล๎อม การสื่อสารเพ่ือสังคมคาร์บอนต่ํา การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ         
การสื่อสารเพ่ือการจัดการน้ํา การสื่อสารสิ่งแวดล๎อมและการเกษตร การสื่อสารเพ่ือการจัดการปุาไม๎              
การสื่อสารเพ่ือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การสื่อสารเพ่ือการจัดการวาง แผนด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การสื่อสารเพ่ือการจัดการความขัดแย๎งด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยด๎านการสื่อสารสิ่งแวดล๎อม 
   Relationships between environment and communication; elements of 
environmental communication; key concepts in environmental communication; 
environmental campaigns; diffusion and adoption of environmental innovations; 
communication for low carbon society; climate change communication; communication 
for water resource management; environmental and agricultural communication; 
communication for forest management; biodiversity communication; communication in 
environmental and natural resources planning; communication for environmental and 
natural resources conflict resolution; environmental communication research 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๒๙ การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย          ๓ (๓-๐-๖) 
   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล  
ENTM 629 Internal Audits of Environmental and Occupational Health and   
   Safety Management System on Compliance with International    
   Standard 
   หนํวยงานมาตรฐานที่สําคัญในระดับสากลและระดับประเทศ การตรวจสอบและรับรอง 
แนวทางการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐาน ไอเอสโอ ๑๙๐๑๑ การคัดเลือกผู๎ตรวจประเมิน 
การวางแผนการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การจําลองสถานการณ์การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมและระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   International standard and national standards organizations; conformity 
assessment; guidelines for implementing environmental management system and 
occupational health and safety management system; principles of management system 
auditing according to ISO 19011; selection of audit team member; planning the internal 
audit for environmental management system and occupational health and safety 
management system; real internal audit simulation of environmental management 
system and occupational health and safety management system 

 
สวทบ ๖๓๐ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับภาคอุตสาหกรรม         ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 630 Occupational Health and Safety Management for Industry 
   หลักการพ้ืนฐานของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานการณ์ด๎านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในประเทศไทย ปัจจัยความเสี่ยงที่มีความเก่ียวข๎องกับการบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวเนื่อง
จากการประกอบอาชีพ ความเครียดจากการประกอบอาชีพ พิษวิทยากับงานอาชีวอนามัย  โรคและ
อุบัติภัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในการทํางาน เทคนิคด๎าน
ความปลอดภัยในการทํางาน หลักการปูองกันและควบคุมอันตรายในสถานที่ทํางาน อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายสํวนบุคคล และโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
   Fundamental principles of occupational health and safety; occupational 
health and safety situation in Thailand; risk factors related injuries and occupational 
diseases; occupational stress; toxicology and occupational health and safety; 
occupational diseases and work accidents in industry; safety at work; safe working 
techniques; principles of prevention and control of workplace hazards; personal 
protective equipment; occupational health and safety project in industry 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๓๑ การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม          ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 631 Environmental System Management for Industry 
   ประเภทของอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย ขบวนการของอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์ความสมดุลย์ของวัตถุดิบและพลังงาน การวิเคราะห์ของเสียจากอุตสาหกรรม การลดปริมาณของ
เสียอุตสาหกรรม การใช๎ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรม การวิเคราะห์มลพิษจากอุตสาหกรรม การลด
ปริมาณมลพิษ การจัดการมลพิษภายในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาตํางๆ 
   Important industries of Thailand, industrial processes, materials and energy 
balance analysis, industrial waste analysis, reducing industrial waste, industrial waste 
utilization, industrial pollutant analysis, reducing industrial pollutants, industrial pollutant 
management, case studies 
 
สวทบ ๖๓๒ แบบจ าลองสิ่งแวดล้อม             ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 632 Environmental Modeling 
   ประเภทของแบบจําลองสิ่งแวดล๎อม ข๎อจํากัดของการใช๎แบบจําลอง ทบทวนคณิตศาสตร์
สําหรับการสร๎างและพัฒนาแบบจําลองสิ่งแวดล๎อม วิธีการสร๎างและพัฒนาแบบจําลองสิ่งแวดล๎อม การใช๎
แบบจําลองสิ่งแวดล๎อมทํานายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การใช๎แบบจําลองสิ่งแวดล๎อมทํานายคุณภาพ
อากาศ การใช๎แบบจําลองสิ่งแวดล๎อมทํานายคุณภาพน้ําผิวดิน การใช๎แบบจําลองสิ่งแวดล๎อมทํานาย
คุณภาพน้ําใต๎ดินการใช๎แบบจําลองสิ่งแวดล๎อมทํานายคุณภาพน้ําทะเล การทดสอบความถูกต๎องของผลที่
ได๎จากแบบจําลองสิ่งแวดล๎อม 
   Types of models, limitations of models, reviewing of mathematics used in 
creating and developing environmental models, methods of environmental model 
formulization, applying environmental models to predict climate changes, applying 
environmental models to predict air quality, applying environmental models to predict 
surface water quality, applying environmental models to predict ground water quality, 
applying environmental models to predict sea water quality, verification of 
environmental models 
 
สวทบ ๖๓๓ การจัดการก๊าชเรือนกระจก             ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 633 Greenhouse Gas Management 
   วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร๎อน กระบวนการและ
กลไกปลํอยและดูดกลับก๏าชเรือนกระจก เปูาหมายและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับความรับผิดชอบรํวมในการลด
การปลํอยก๏าชเรือนกระจก หลักการจัดการก๏าชเรือนกระจก นโยบาย วิธีการ และเครื่องมือ สําหรับการ
จัดการก๏าชเรือนกระจก การออกแบบและพัฒนาโครงการจัดการก๏าชเรือนกระจก บัญชีก๏าชเรือนกระจก 
การตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบโครงการจัดการก๏าชเรือนกระจก การประยุกต์การจัดการก๏าช
เรือนกระจกระดับประเทศ โครงการเฉพาะประเภท องค์กร ผลิตภัณฑ์ และกรณีศึกษา 
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   Physical science basis of climate change and global warming; process and 
mechanism of greenhouse gas emissions and removals; targets and stakeholder 
responsibility in mitigation of greenhouse gas emissions; principles of greenhouse gas 
management; policies, methods, and tools for greenhouse gas management; greenhouse 
gas management project: design and development; greenhouse gases accounting; 
measurement, reporting, and verification in greenhouse gas management project; applied 
greenhouse gas management to national, project type specific level, organization, 
products, and case studies 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม               ๓ (๓-๐-๖) 
    และทรัพยากร 
ENTM 634 Space Technologies for Resource and Environmental   
   Monitoring and Surveillance 
   หลักการของเทคโนโลยีอวกาศ แหลํงพลังงานและคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ระบบดาวเทียม  
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกข๎อมูลระยะไกล การสํารวจระยะไกลในระบบพาสซีฟและแอคทีฟ  
รายละเอียดของข๎อมูลระยะไกล การแปลตีความข๎อมูลดาวเทียม ระบบดาวเทียมนํารํอง การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม แบบจําลองและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์
ระบบภูมิสารสนเทศด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 
   Principle of space technology; energy and electromagnetic radiations, 
satellite  system, tools and equipment in recording remotely sensed data; active and 
passive remote sensing; remote sensing data scale and resolution; satellite data 
interpretation; global navigation satellite systems; resource and environmental change 
detection; model and changes prediction approaches; applied geo-informatics in 
resource and environment and environmental approaches; prediction model for 
resource and environmental changes; monitoring and surveillance system 
 
สวทบ ๖๓๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภูมิสถิติ เพื่อการจัดการทรัพยากร        ๓ (๓-๐-๖) 
    และสิ่งแวดล้อม 
ENTM 635 GIS and Geostatistic for Resources and Environment Management 
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ แนวทางการบู ร
ณาการสําหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  
   Geographic information system (GIS); geostatistics; spatial decision analysis; 
integrated approach for resources and environment management 
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๖๓ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๓๖ ภูมิสารสนเทศ              ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 636 Geoinformatics 
   ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู๎จากระยะไกล ระบบระบุตําแหนํงบนพ้ืนโลก  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางด๎านภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
แบบจําลองเชิงพื้นที่  การสร๎างแบบจําลองเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางด๎านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู๎จากระยะไกล ระบบระบุตําแหนํงบนพ้ืนโลกและแบบจําลอง
เชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  
   Principles and conceptual of geoinformatics for resource and environmental 
management  geographic information system (GIS)  remote sensing (RS)  global 
positioning system (GPS)  technology and innovation in geoinformatics for resource and 
environmental management  spatial analysis and spatial models  integrated spatial 
modelling  application technology and innovation in GIS, RS, GPS and spatial models for 
resource and environmental management 

 
สวทบ ๖๓๗ วงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม           ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 637 Tree Ring and Environmental Changes 
   หลักการพ้ืนฐานและประวัติของการศึกษาวงปีไม๎ การเติบโตและโครงสร๎างของต๎นไม๎ 
กระบวนการทางสรีรวิทยาและลักษณะทางกายวิภาคของเนื้อไม๎ การเก็บและการเตรียมตัวอยําง การวัด
ความกว๎างวงปี การสร๎างดัชนีวงปีไม๎ สถิติและซอฟแวร์ที่เกี่ยวข๎อง การประยุกต์วงปีไม๎เพ่ืออธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อม 
   Basic principles and history of tree ring studies, tree growth and structure, 
physiological processes and wood anatomical characteristics, sample collection and 
preparation, annual ring width measurement, annual ring index construction, relevant 
statistics and software, applications for environmental change description 
 
สวทบ ๖๓๘ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในอดีตและการประยุกต์          ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 638 Past Environmental Analysis and its application 
   การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมในอดีต ประวัติของการศึกษาสภาพแวดล๎อมในอดีต                
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ําทะเลในอดีต วิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม
ในอดีต ตะกอนวิทยาและธรณีเคมี ฟอสซิล การวิเคราะห์เรณูและถํานไม๎ หินงอก หินย๎อย และวงปีไม๎                
การประยุกต์งานด๎านการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมในอดีตในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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   Paleoenvironment, history of paleoenvironmental study, paleoclimate and 
sea level change, paleoenvironmental proxies, sedimentology and geochemistry, fossil, 
pollen and charcoal analysis, stalagmite, stalactite, and tree ring, applications for 
management of future environmental change 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สวทบ ๖๓๙ การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และนิเวศวิทยา        ๓ (๓-๐-๖) 
   เพื่องานทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ENTM 639 Biodiversity Evaluation of Forest and Ecology for Environmental skills 
   หลักการและแนวคิดทางนิเวศวิทยาปุาไม๎ องค์ประกอบและลักษณะทางนิเวศวิทยาปุาไม๎ 
ปัจจัยที่สํงผลทางนิเวศวิทยาปุาไม๎ วนภูมิศาสตร์ บทบาทและหน๎าที่ทางนิเวศวิทยาปุาไม๎ ลักษณะและการ
วิเคราะห์สังคมพืช ชนิดปุาไม๎ของโลกและประเทศไทย หลักการและทฤษฎีการประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพด๎านปูาไม๎และระบบนิเวศในระดับสากลเพื่องานทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 
   Concept and principle in forest ecology; component and characteristics in 
forest ecology; factors affected to forest ecology; forest geography; roles and function in 
forest ecology; plant characteristics analysis; forest types in global and thailand; principle 
and theories in ecology and forest evaluation in international program for environmental 
skills 

 
สวทบ ๖๔๐ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในงานวิจัยด้วยชุดโปรแกรมสถิติ                      ๓ (๓-๐-๖) 
   เพื่อสังคมศาสตร์ส าหรับวินโดว์              
ENTM 640 Statistical data analysis for research by SPSS for Windows 
   บทนําทางสถิติและชุดโปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ การแจกแจงความถี่และสถิติพ้ืนฐาน      
การจัดกระทํากับข๎อมูล การทดสอบสมมติฐานของกลุํมตัวอยําง  การทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว การคํานวณคําสหสัมพันธ์ การหาคุณภาพเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ข๎อมูลการถดถอย การทดสอบสถิติไร๎พารามิเตอร์ การทดสอบข๎อตกลง
เบื้องต๎นทางสถิต ิการวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง การวิเคราะห์โลจีสติก 
   Introduction to statistics and SPSS, frequency distribution and basic 
statistics, data entry management, hypothesis for a sample: t-test, one way analysis of 
variance, correlation analysis, verification analysis of instrument, two way analysis of 
variance, regression analysis, non-parametric testing, preliminary assumptions testing, 
data analysis of experimental designs, logistic regression analysis 
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๖๕ 

(๓) วิทยานิพนธ์ 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                           ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
ENTM 698 Thesis 
   การกําหนดหัวข๎อวิจัยทางเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม การดําเนินการการ วิจัยอยําง
มีจริยธรรม การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การแปลผล การวิจารณ์ จริยธรรมการวิจัย และ
การนําผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนําเสนอรายงานวิจัยและการเผยแพรํผลงานวิจัยใน
วารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอตํอที่ประชุมวิชาการ  จริยธรรมการเผยแพรํ
ผลงานวิชาการ 

Identifying technology of environmental management research proposal; 
conducting research; ethic of research; research writhing; research presenting and 
publishing in standard journal or academic publicing or presenting on the academic 
conference; ethics of academic presenting 

 
(๔) สารนิพนธ์ 
 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์                     ๖ (๐-๑๘-๐) 
ENTM 697 Thematic Paper 
   การกําหนดกรอบความคิดทางวิชาการ การสืบค๎นข๎อมูล การทบทวนวรรณกรรม การตั้ง
โจทย์วิจัย การจําแนกวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย กรอบแนวคิด ขั้นตอนและการออกแบบ
งานวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การ
เขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ การนําเสนอรายงาน จริยธรรมการเผยแพรํผลงานวิชาการ 

Academic identifying concept; data retrieval;  literature review; research 
question setting; objective and scope of research identification; conceptual framework; 
research design and procedure; quantities and qualitative data collection; data 
compilation; research analysis; research and article writing; report presentation; ethics of 
academic presenting 
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๖๖ 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ  

 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. Civil and Environmental 

Engineering 
The University of Edinburgh, 
England, Scotland 

๒๕๔๔ 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล๎อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ-ภาคสมทบ สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 
พระนคร 

๒๕๓๑ 

ประกาศนียบัตรการ
ชลประทาน 

วิศวกรรมชลประทาน โรงเรียนการชลประทาน  
(วิทยาลัยการชลประทาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

๒๕๒๗ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
 Developing improved methods for modeling complex water resources systems; 
current application areas are in surface water management, optimum planning and 
management of water resource system, real time equitable water allocation and water 
scheduling in complex irrigation systems under scarcity period using Genetic Algorithms 
and other adaptive systems, computer modeling for environmental management, and 
environmental impact assessment of water resource development, water-related 
disasters, tsunami disasters, integrated water resources management, environmental 
flows assessment, Salween, Mekong, and climate change adaptation. 
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๖๗ 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Yi SM, Bhaktikul K, Manomaipiboon K, Kongjun T. Assessment of non-revenue water q
 situation in Mandalay city: response to the management of sustainable water 
 supply system in Mandalay. Environment and Natural Resources Journal city 
 2017; 15(2):71-80. 
Toriman ME, Yun LQ, Kamarudin MKA, Aziz NAA, Mokhtar M, Elfithri R, Bhaktikul K. 
 Applying Seasonal Climate Trends To Agricultural Production in Tanjung Karang, 
 Malaysia. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 2014; 9(1):119-
 126. 
Pongpom A, Bhaktikul K, Wisawapipat W, Teartisup P. Spatial Distribution of Potentially 
 Toxic Toxic Trace Elements of Agricultural Soils in the Lower Central Plain of 
 Thailand after the 2011 Flood. Environment and Natural Resources Journal 2014; 
 12(1):68-79. 
 
หนังสือ ต ารา 
กัมปนาท ภักดีกุล, สยาม อรุณศรีมรกต, ฐิติธร บุญเรือง, เพ็ญพรรณ พงษ์สายันต์. คูํมือการประเมิน
 สํานักงานสีเขียว Green Office. กรุงเทพฯ: กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม กระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม; ๒๕๕๘. 
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๖๘ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววท ๒๐๐ นิเวศวิทยา ๓ (๒-๓-๕) 
สววท ๒๒๑ อุทกวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๒๓๑ หลักการเขียนโปรแกรม ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๗๓ มิติทางสังคม-วัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม   ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๗๕ ปัญญาประดิษฐ์สําหรับการศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม   ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๓๑ การสร๎างแบบจําลองและการพยากรณ์สําหรับสารสนเทศ

สิ่งแวดล๎อม  
๓ (๓-๐-๖) 

สววท ๔๑๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ    ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ    ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๔ การศึกษาภาคสนาม ๓ (๐-๙-๐) 
สวทบ ๕๒๗ การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ํา ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๗ สารสนเทศทรัพยากรน้ํา ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ )๐-๓๖-๐(  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
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๖๙ 

๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  นาคะภากร 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

D.Tech.Sc. Remote Sensing and Geographic 
Information System 

สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย ๒๕๔๙ 

M.Sc. Remote Sensing and Geographic 
Information System 

สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย ๒๕๔๐ 

ศศ.บ. ภูมิศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๖ 
 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
1. Geo-information Technology for resources and environmental management, and 

its applications 
2. Climate change and human health impacts 
3. Coastal vulnerable assessment 
4. Remote Sensing and GIS Applications for environment monitoring and 

management 
5. GIS and Health applications  

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Lolupiman T, Nakhapakorn K, Ussawarujikulchai A, Kanchanasoontorn S, and 
 Jirakajohnkool  S. Estimation of Above Ground Carbon Stock in Para Rubber 
 Plantation by Application of Remote Sensing, Rayong Province. Thammasat J. 
 of Science and Technology. 2016; 24(6):914-926. 
Sarajit O, Nakhapakorn K, Jirakajohnkool S, Tienwong K, Pansuwan A. Assessing Coastal 
 Composite Vulnerability Indices on Seasonal Change in Phetchaburi, Thailand. 
 EnvironmentAsia. 2015; 8(1):115-123. 
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๗๐ 

Gurukul K., Nakhapakorn K. Coastal vulnerability assessment: a case study of Samut 
 Songkham coastal zone Thammasat J. of  Science and Technology. 2014; 22(6): 
 775-788. 
กนกกร สุขสบาย, กาญจนา นาคะภากร. Fire Detection using LANDSAT Thermal data: In Sai 
 Yok District, Kanchanaburi Province, Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒๕๕๗; ๒๒(๔): ๔๖๒-๔๗๓. 
อรอร สาราจิตต์, กาญจนา นาคะภากร. การประยุกต์ภูมิสารสนเทศสําหรับสถานการณ์การกัดเซาะของ
 ชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๗; ๒๒(๖) ฉบับพิเศษ: ๗๘๙-
 ๘๐๐.  
 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๕๓๘ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภูมิสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์และสนับสนุน
การตัดสินใจด๎านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๕๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการติดตามและเฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและ 
ทรัพยากร 

๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวจท ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สววส ๓๒๔ เทคโนโลยีสําหรับการสํารวจและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๘๗ การประมวลผลข๎อมูลภาพถํายระยะไกลเชิงตัวเลข  ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๓๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภูมิสถิติ เพ่ือการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



มคอ. ๒ 
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๗๑ 

๓. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสิต  

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ทุนวิจัยหลัง
ปริญญาเอก 

วิศวกรรมเคมี University of Waterloo ๒๕๔๕ 

ปร.ด. เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
วท.ม. สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๗ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 
๒. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
๓. การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Charmondusit K, Gheewala SH, Mungcharoen T. Green and sustainable innovation for 
 cleaner production in the Asia-Pacific region, Journal of Cleaner Production. 2016; 
 134(part B):443-446. 
Charmondusit K, Phatarachaisakul S, Prasertpong P. The quantitative eco-efficiency 
 measurement for small and medium enterprise: a case study of wooden toy 
 industry. Clean Technologies and Environmental Policy.2014; 16: 934-945. 
 
บทความทางวิชาการ 
Kitikorn Charmondusit (2014), Eco-city and Application of Eco-Efficiency for the 
 Development of an Eco-city, THAIST Journal, Vol. 1. (in Thai). 
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๗๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๖๑๖๕ กระบวนการเตรียมแผํนทันตกรรมจัดฟันลํองหนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่
ปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกด๎วยพอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 
อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๖๕๕๖ กระบวนการเตรียมแผํนทันตกรรมจัดฟันลํองหนโคพอลิเมอร์รํวมของพอลิเมทิล
เมทาคริเลตและพอลิยูรีเทน 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวจท ๖๐๑ นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๔๕ พลาสติคและสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๒๐ การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT 601 Industrial Ecology and Environment 3 (3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
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๗๓ 

๔. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  วงค์ทะเนตร 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Green Chemistry and 

Environmental Biotechnology 
University of Science and 
Technology, Korea 

๒๕๕๐ 

M.Sc. Environmental Technology and 
Management 

Asian Institute of 
Technology 

๒๕๔๕ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. พลังงานสีเขียวและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ (Green energy and biogas technology) 

๒. เทคโนโลยีการแปรของเสียเป็นพลังงาน (Waste-to-energy) 

๓. การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม (Environmental technology and management) 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
Sutthipattanasomboon C, Wongthanate J. Enhancement of biohydrogen production 
 from starch processing wastewater and further inside its ecosystem disclosed by 
 16S rDNA sequencing and FISH. Braz Arch Biol Tech. 2017; 60:1-12. 
Songkampol N, Wongthanate J. Optimal condition of dye removal from textile dyeing 
 industrial wastewater by adsorption process. J Indus Tech. 2017; 13(3):70-84. 
Wongthanate J, Panupong T. 2015. Biohydrogen Production from Rice Noodle Processing 
 Wastewater by Immobilizing Hydrophobic Media. J Environ Sci Tech. 2015; 
 8(4):162-171. 
Wongthanate J, Chinnacotpong K. Optimal condition for biological hydrogen production 
 from food waste. Environ Eng Res. 2015; 20(2):121-125. 
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๗๔ 

Wongthanate J, Polprasert C. Immobilized Biofilm in Thermophilic Biohydrogen 
 Production using Synthetic versus Biological Materials. Braz Arch Biol Tech. 2015; 
 58(1): 123-129. 
Wongthanate J, Anusasnee N, Prapagdee B, Kumsopa A. Removal of Lead from Synthetic 
 Wastewater using Aquatic Plants. J Indus Tech. 2014; 1(3):16-30. 
Wongthanate J, Mapracha N, Prapagdee B, Arunlertaree C. Efficiency of Modified Grease 
 Trap for Domestic Wastewater Treatment. J Indus Tech. 2014; 1(2):10-22. 
Wongthanate J, Chinnacotpong K and Khumpong M. Impacts of pH, temperature and 
 pretreatment method on biohydrogen production from organic wastes by sewage 
 microflora. Int J Energy Environ Eng. 2014; 5(1):1-6. 
จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, ลักขณา มุํงวัฒนา. เทคโนโลยีสะอาดของการจัดการของเสียในฟาร์มโคนม 
 จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557; 10(1):38-49. 
จารุวรรณ วงค์ทะเนตร. สิ่งแวดล๎อมและพลังงานสีเขียว (Green Environment and Energy). 
 นครปฐม: สายสี่การพิมพ์; 2558. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๒๒๐ การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๓๒๑ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๔๔ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงาน ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม  ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๒๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๐ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๑๗ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๗๕ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๑๘ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวมส ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๗๖ 

๕. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประมง Kagoshima University, Japan ๒๕๓๖ 
วท.ม. วิทยาศาสตร์ประมง Miyazaki University, Japan ๒๕๓๓ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๖ 

 
สังกัด  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. ด๎านวิชาการประมง 

๒. ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางน้ํา 

๓. ด๎านพิษวิทยา  

๔. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sangkham S, Sakunkoo P, Arunlertaree C. Concentrations of airborne fungi from 
 dumping landfill a case study with aKhon Kaen municipality site, Khon Kaen 
 Province.  KKU Journal for Public Health Research 2014; 7 (1) : 38-46. 
Wongthanate J, Mapracha N, Prapagdee B, Arunlertaree C. Efficiency of Modified Grease 
 Trap for Domestic Wastewater Treatment The Journal of Industrial Technology 
 2014; 10 (2) : 10-22. 
Intorpetch B, Wisawapipat W, Arunlertaree C, Teartisup P. Soil physicochemical status 
 and nutrient management for paddy soils in the lower central plain of 
 Thailand after the flood disaster in 2011. Environment and Natural Resources 
 Journal. 2014; 12(1), 57-67. 
Sakunkoo P, Sangkham S, Arunlertaree C. 2014. สถานที่ฝังกลบมูลฝอยแหลํงแพรํละอองชีวภาพ
 แขวนลอยสูํบรรยากาศ (Landfill site as the bioaerosols to the ambient air). วารสารวิจัย
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๗๗ 

 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน (KKU Journal for Public Health Research). 7(3), 
 pp.1-6. 
 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๓๑ อุทกวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๒๐ การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๓๕๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๐๐ การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๓๒๐ การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๓๓๒ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๕๓ พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๙๖ โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม ๓ (๐-๙-๓) 
สวทน ๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ICEN 361 Principles of Environmental Impact Assessment 4 (4-0-8) 

สวทบ ๕๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์ และการจัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๐ ทรัพยากรประมงและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๒ การจัดการชายฝั่งอยํางบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
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๗๘ 

๖. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา  ภูมิจ านงค์ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Natural Science Hamburg University, Germany ๒๕๓๘ 
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 
วท.บ. ชีววิทยาปุาไม๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๗ 

สังกัด  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ    
๑.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒.  พลวัตรระบบนิเวศ 
๓.  พืชพลังงานและพืชอาหาร 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 

 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ali G, Pumijumnong N, Cui S. Valuation and Validation of Carbon Sources and Sinks 
 through Land Cover/Use Change Analysis: The Case of Bangkok Metropolitan 
 Area. Land Use Policy. 2018; 70: 471-478. 
Ali G, Pumijumnong N, Cui S. Decarbonization action plans using hybrid modeling for a 
 low –carbon society: The case of Bangkok Metropolitan Area. Journal of Cleaner 
 Production. 2017; 168: 940-950. 
Arunrat N, Pumijumnong N, Hatano R. Practices sustaining soil organic matter and rice 
 yield in a tropical monsoon region. Soil Science and Plant Nutrition. 2017; 1-14. 
Arunrat N, Pumijumnong N. Practices for Reducing Greenhouse Gas Emission from Rice 
 Production in Northeast Thailand. Agriculture. 2017; 7(4): 1-20. 

Buajan S, Pumijumnong N, Li Q, Liu Y.  Oxygen Isotope (δ18O) of Teak Tree-Ring in 
 Northwest Thailand. Journal of Tropical Forest Science. 2016; 28(4): 396-405.  
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๗๙ 

Pumijumnong N, Danpradit S. Heavy metal accumulation in sediments and mangrove 
 forest stems from Surat Thani province, Thailand. The Malaysia Forester. 2016; 
 79(1&2): 212-228. 
Muangsong C, Cai B, Pumijumnong N, Hu C. 2016. Intra-seasonal variability of teak tree-

 ring cellulose δ18O from northwestern Thailand: a potential proxy of Thailand 
 summer monsoon rainfall. The Holocene. 2016: 1-9. DOI: 
 10.1177/0959683616640045.  
Arunrat N, Wang C, Pumijumnong N. Alternative cropping systems for greenhouse gases 
 mitigation in rice field: a case study in Phichit province of Thailand. Journal of 
 Cleaner Production. 2016; 133: 657-671. 

Buajan S, Pumijumnong N, Li Q, Liu Y. Oxygen Isotope (δ18O) of Teak Tree-Rings in 
 North-West Thailand. Journal of Tropical Forest Science. 2016; 28(4): 940-950. 
Arunrat N, Pumijumnong N. Assessment of  Vulnerability to Food Security of Farmer in 
 Sisaket Province, Thailand. Journal of International Academic Research for 
 Multidisciplinary. 2015;  3(3): 256-281. 
Arunrat, N., Pumijumnong, N. The preliminary study of climate change impact on rice 
 production and economic in Thailand. Asian Social Science. 2015; 11(15): 275-
 294. 

Xu C, Pumijumnong N, Nakatsukaa T, Sanoa M, Li Z. A tree-ring cellulose δ18O-based 
 July–October precipitation reconstruction since AD 1828, northwest Thailand. 
 Journal of Hydrology. 2015; 529:433-441. doi:10.1016/j.jhydrol.2015.02.037.   
Pumijumnong N, Wannasri S. Teak Log Coffins in Northwest Thailand: Dated by 
 Dendrochronology and 14C wiggle Matching. Applied Environmental Research. 
 2015; 37(2): 1-16. 
Arunrat N, Pumijumnong N, Phinchongsakuldit A. Estimating Soil Organic Carbon 
 Sequestration in Rice Paddies as Influenced by Climate Change under Scenario A2 
 and B2 of an i-EPIC model of Thailand. EnvironmentAsia 2014; 7(1): 65-80.    
Arunrat N, Pumijumnong N. Evaluation of Erosion Productivity Impact Calculator (EPIC) 
 Model for Nitrogen Losses in Rice Paddy of Thailand. Asian Journal of Agricultural 
 Research. 2014; 8(2): 70-83. DOI: 10.3923/ajar.2013.26.34. 
Sirianansakul W, Pumijumnong N. A preliminary study of Sr/Ca thermometry in change 
 Island, gulf of Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2014; 
 36(5): 583-589. 
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๘๐ 

Muangsong C, Pumijumnong N, Cai B, Hu C. An annually laminated stalagmite record of 
 Thailand monsoon change over the past 387 years and its relationship to IOD and 
 ENSO. Quaternary International. 2014; 349: 90-97.  
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๒๑๐ นิเวศวิทยา ๓ (๒-๓-๕) 
สววท ๓๗๒ นิเวศวิทยาธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT 603 Humankind and Global Environment 3 (3-0-6 
ENMT 614 Climate  Change and its Impact   3 (3-0-6) 
ICEN 411 Climate Change and Its Impact 4 (4-0-8) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
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๘๑ 

๗. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์  ประภักดี 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
D.Tech.Sc. Environmental Toxicology, 

Technology & Management 
Asian Institute of Technology ๒๕๔๗ 

วท.ม. จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๘ 
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๓๕ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

1. Heavy metal bio/phytoremediation 
2. Biodegradation of bioplastics  
3. Biocontrol of plant pathogens using microbial antagonists 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Rojjanateeranaj P, Sangthong C, Prapagdee B. Enhanced cadmium phytoremediation of 
 Glycine max L. through bioaugmentation of cadmium-resistant bacteria assisted 
 by biostimulation. Chemosphere. 2017; 185:764-71.  
Prapagdee B, Wankumpha J. Phytoremediation of cadmium-polluted soil by 
 Chlorophytum laxum combined with chitosan-immobilized cadmium-resistant 
 bacteria. Environ Sci Pollut Res. 2017; 24(23):19249-58. 
Sangthong C, Setkit K, Prapagdee B. Improvement of cadmium phytoremediation after 
 soil inoculation with a cadmium resistant Micrococcus sp. Environ Sci Pollut Res. 
 2016; 23(1):756-64.  
Pin-ngoen K, Kositchaiyong A, Prapagdee B, Sombatsompop N. Formation of E. coli 
 biofilm on LLDPE sheets by incorporation of 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-
 quinoline carboxylic acid methacrylate or silver-substituted zeolite. Int Biodeter 
 Biodegr. 2016;  109:211-22. 
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๘๒ 

Chan-Hom T, Yamsaengsung W, Prapagdee B, Markpin T, Sombatsompop N. Flame 
 retardancy, antifungal efficacies, and physical–mechanical properties for 
 wood/polymer composites containing zinc borate. Fire Mater. 2016; DOI: 
 10.1002/fam.2408. 
Sangthong C, Duangboobpha S, Prapagdee B. Cadmium removal from water and soil by 
 a cadmium-resistant rhizobacterium and its effect on plant root elongation. 
 EnvironmentAsia. 2015; 8(1):94-100. 
Apinya T, Sombatsompop N, Prapagdee B.  Selection of a Pseudonocardia sp. RM423 
 that accelerates the biodegradation of poly(lactic) acid in submerged cultures 
 and in soil microcosms. Int Biodeter Biodegr. 2015; 99:23-30.  
Prapagdee B, Khonsue N. Bacterial-assisted cadmium phytoremediation by Ocimum 
 gratissimum L. in polluted agricultural soil: A field trial experiment. Inter J Environ 
 Sci Technol. 2015; 12(12):3843-52 
Setkit K, Kumsopa A, Wongthanate J, Prapagdee B. Enhanced cadmium (Cd) 
 phytoextraction from contaminated soil using Cd-resistant bacterium. 
 EnvironmentAsia. 2014; 7(1):89-94. 
Kijawatworawet K, Wongthanate J, Prapagdee B. Role of cadmium-resistant siderophore-
 producing rhizobacteria in increasing cadmium bioavailability in contaminated 
 soils. Int J Integr Biol. 2014; 15(1):1-6. 
.  
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๒๐๐ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อม ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๓๒๔ เทคโนโลยีสําหรับการสํารวจและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๑ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสิ่งแวดล๎อมและสถิติวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์เพ่ือการจัดการมลพิษ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๒๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๐ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๘๓ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์เพ่ือการจัดการมลพิษ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
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๘๔ 

๘.  ชื่อ รองศาสตราจารย์ประพฤติ  เกิดสืบ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ พืชไรํ-นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๔ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. การจัดการทรัพยากรดิน 
๒. การประยุกต์ภูมิสารมนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sirisawad T, Teartisup P, Teartisup S, Kerdsueb P. Wetland Community Center Design 
 Based on Environmental Contexts and Local Identity. IJESD 2015; 6(5): 397-404. 
Wongsanit J, Teartisup P, Kerdsueb P, Tharnpoophasiam P, Worakhunpiset S. 
 Contamination of nitrate in groundwater and its potential human health: a case 
 study of lower Mae Klong river basin, Thailand. Environ Sci  Pollut Res 2015; 22: 
 11504-11512. 
Kerdsueb P, Teartisup P. The Use of Geoinformatics for Estimating Soil Organic Matter in 
 Central Plain of Thailand. IJESD 2014; 5(3): 282-285. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การจัดหนํวยการเรียนรู๎เพ่ืออนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในแหลํง
 พ้ืนที่ชุํมน้ําจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น . (รายงานการวิจัย) กรุงเทพ: 
 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์; ๒๕๕๘. ๑๔๕ หน๎า 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘๕ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๖๒ ภูมิสารสนเทศสําหรับสิ่งแวดล๎อม ๓ (๒-๓-๕) 
สววท ๔๘๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๑๘ เทคโนโลยีทางด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๒๓ การใช๎หนํวยที่ดินให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๓๑ การจัดการสิ่งแวดล๎อมในกลุํมประเทศอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๓๕ สังคมแหํงการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘๖ 

๙.ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

วท.ด. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๔ 
วท.ม. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๐ 
วท.บ. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๘ 

สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ปุา 
๒. นิเวศวิทยาและการจัดการปุาไม๎ 
๓. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Chaiyarat R, Saengpong S, Tunwattana W, Dunriddach P. Habitat and food utilization by 
 banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) accidentally introduced into the Khao 
 Khieo-Khao Chomphu Wildlife Sanctuary, Thailand. Mammal 2017. Available from: 
 https://doi.org/10.1515/mammalia-2016-0121. 
Phusantisampan T, Meeinkuirt W, Saengwilai P, Pichtel J, Chaiyarat R. Phytostabilization 
 potential of two ecotypes of Vetiveria zizanioides in cadmium-contaminated soils: 
 greenhouse and field experiments. Environ Sc Pollu Res 2016; 23(19):20027-
 20038. 
Chaiyarat R, Youngpoy N, Prempree P. Wild Asian elephant Elephas maximus population 
 in Salakpra Wildlife Sanctuary, Thailand. Endangered Species Res 2015; 29:95–102. 
Chaiyarat R, Sookjam C, Eiam-Ampai K, Damrongphol P. Organochlorine pesticide levels 
 in the food web in rice paddies of Bueng Boraphet wetland, Thailand. Environ 
 Monit Assess 2015; 187:230-240. 
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หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘๗ 

Chaiyarat R, Eiam-Ampai K. Effect of Grazing on Nesting of the Oriental Pratincole 
 (Glareola maldivarum) in Bueng Boraphet Wetland, Thailand. Zool Sc 2014; 
 31(2):77-82. 
Chaiyarat R, Sookjam C, Eiam-Ampai K, Damrongphol P. Bioaccumulation of 
 organochlorine pesticides in liver of birds from the Bueng Boraphet Wetland, 
 Thailand. ScienceAsia  2014; 39(4):376-383. 
Simking P, Yatbantoong N, Saetiew N, Saengow S, Yodsri W, Chaiyarat R, Wongnarkpet S, 
 Jittapalapong S. Prevalence and risk factors of Babesia infections in cattle 
 trespassing natural forest areas in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi 
 Province. J Trop Med  Parasitol 2014; 37(1):10-19. 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๑๐ นิเวศวิทยา ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๓๓๐ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๕๔ การจัดการถิ่นที่อยูํอาศัยของสัตว์ปุาและการฟ้ืนฟู ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๑๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์ และการจัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๗ นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๑๓ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสัตว์ปุา ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๒๗ การจัดการสัตว์ปุาในเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๑๙ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางไม๎ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
สวทบ ๖๑๒ นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘๘ 

๑๐.ชื่อ รองศาสตราจารย์รุ่งจรัส  หุตะเจริญ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๒ 
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๙ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการ 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลงั 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Karawake K, Nutmagul W, Navanugraha C, Suncharitgul S, Yuttithum M, Rungjarat H. The 
 usage of gibberellin-rich seed-waste for vegetable growth enhancement: A case 
 study of rambutan seed. Environment and Natural Resources Journal. 2014; 12(2): 
 7-17. 
 
หนังสือ ต ารา 
รุ่งจรัส หุตะเจริญ และคณะฯ. จริยธรรมสิ่งแวดล๎อม. กรุงเทพฯ: คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์. 
 ๒๕๕๙; ๔๑ หน๎า. 
รุ่งจรัส หุตะเจริญ, หะริน สัจเดย์, วรนันท์ บุตราช. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทัศนภาพเพ่ือการวางแผน
 กลยุทธ์และรํวมดําเนินการของภาคเอกชน. กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์. 
 ๒๕๕๘; ๑๐๓ หน๎า. 
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๘๙ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววท ๓๑๔ การอนุรักษ์มรดก ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๗๓ มิติทางสังคม-วัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทม ๕๐๑ หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ๓ (๓-๐-๖) 
สวทม ๕๐๒ การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
สวคร ๖๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ระบบ  ๓ (๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๙๐ 

๑๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. สหวิทยาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ๒๕๖๐ 
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๖ 
วท.ม. การจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๕ 
สบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๖ 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๕๓๖ 
ศษ.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๑ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม  เชํน ISO 14001 สํานักงานสีเขียว เป็นต๎น 

๒. หอยทากบก 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
สยาม อรุณศรีมรกต, ยงยุทธ วัชรดุลย์ .เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติเพ่ือ
 โลกอนาคต (UN Sustainable Development Goals: 17 aspects for future world).
 วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย.๒๕๕๙; ๑๑(๓): ๑-๗ 
สยาม อรุณศรีมรกต, ชิงชัย เมธพัฒน์.การตรวจวัดฝุุนละอองรวม และฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 
 ไมครอน ในห๎องปูพรมและไมํปูพรม: กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (The  monitoring of TSP and PM10 in carpeted and non carpeted 
 rooms: Case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol 
 University).วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย.๒๕๕๙; ๑๑(๔): ๒๒-๒๖ 
ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, Leopold F?reder, Colin Tosh, จันทิมา ปิยะพงษ์.
 ความแตกตํางในการหนีผู๎ลําของหอยโขํงพันธุ์พ้ืนเมืองและหอยเชอรี่ในประทศไทย.วารสารหนํวย
 วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการเรียนรู๎.๒๕๕๙; ๗(๒) 
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๙๑ 

รัฐพล ศรประเสริฐ, สยาม อรุณศรีมรกต.การใช๎ใบแฝกลุํม (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) ในการ
 เพาะเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Ley.ex Fr.) Kar.) (Using of Vetiver (Vetiveria 
 zizanioides (L.) Nash) leaves in LingZhi mushroom (Ganoderma lucidum (Ley.ex 
 Fr.) Kar.) cultivation).วารสารวิจัยและสํงเสริมวิชาการเกษตร.๒๕๕๘; ๓๒(๑): ๗-๑๖ 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทน ๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๘ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ

นวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

ENMT 604 Techniques and Tools in Environmental Management 
and Technology 

3 (3-0-6) 

สวทบ ๕๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์ และการจัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๑ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสิ่งแวดล๎อมและสถิติวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๒ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล๎อม พลังงาน อาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและคุณภาพ 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๕๓๖ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๒๒ เทคโนโลยีสะอาดและระบบมาตรฐานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม 

ISO๑๔๐๐๑ 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๙๒ 

๑๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วท.ด. (วนศาสตร์) นิเวศวิทยาปุาไม๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๔ 
วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาปุาไม๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๑ 
วท.บ. (วนศาสตร์) วิศวกรรมปุาไม ๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๕ 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  
๑. การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

๒. ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศปุาไม๎ และลุํมน้ํา 

๓. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ 

๔. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Lamthai A., Kamyo T., Norsaengsri M., Salinla-um P., Rodrungruang K., Karnasuta N., 
 Navakam S., Pattanakiat S., Marod D., Duengkhae P., and Kutintara U. Vegetation 
 and Community Factor that affect the Woody Species Composition of Rirarian 
 Forest growing in Urbanize Landscape along the Chao Phraya River, Central 
 Thailand. Journal: Urban Forestry and Urban Greening. 2017. 28(2017) 138-149. 
Lerdsuchatavanich P, Pradatsundarasar A, Pattanakiat S, and Utarasakul T. Impact 
 Assessment of Off-Road Activities for Sustainable Tourism Management in Khao 
 Krajome, Thailand, Journal of Environmental Science and Technology, ISSN 1994-
 7887, DOI: 10.3923/jest.2017.197.205, 10 (4): 197-205. 
Thidarat K. and Pattanakiat, S. Abandoned Area Assessment for Environmental 
 Management in Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province. Journal of 
 Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 2017. ISSN 1513-4261 Vol. 18 
 No. 1: 11 – 20. 
Lerdsuchatavanich P, Pradatsundarasar A, Pattanakiat S, and Utarasakul T. Ecotourism is 
 a Significant Tool for Sustainable Tourist Attraction: A Case Study of Khao 
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๙๓ 

 Krajome, Ratchaburi Province, Thailand, Journal of Environmental Management 
 and Tourism. 2016. ISSN 2068-7729, Vol. VI Issue 3(15), No. 14:481-492. 
Kamyo T, Marod D, Pattanakiat S, Suksawang S, and Panuthai S, 2016. Land cover 
 changes in tropical seasonal forests at Mae Klong head watershed, Kanchanaburi 
 province, Thailand, Maejo Int. J. Sci. Technol. 2016, 10(03), 304-312. 
Charoenjit K,  Zuddas P, Allemand P, Pattanakiat S, Pachana K. Estimation of biomass 
 and carbon stock in Para rubber plantations using object-based classification from 
 Thaichote satellite data in Eastern Thailand. Journal of Applied Remote Sensing. 
 2015; 9(1):1-14. 
Sakulsri T, Phlainoi S, Pattanakiat S, Punpuing S. Geographic Information System for 
 Flood Hazard Area Delineation and Estimation of At-Risk Households at the 
 Community Level : A Case Study of Salaya Sub-District, Nakhon Pathom Province. 
 Journal of Population and Social Studies. 2015; 23(2):168-179. 
วันวิสา พิลึก, ประสงค์ สงวนธรรม, สุระ พัฒนเกียรติ. ความหลากหลายของไลเคนในสังคมพืช อุทยาน
 แหํงชาติแมํวงก์. วารสารวนศาสตร์. ๒๕๕๗; ๓๓(๑): ๑-๑๐. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๕๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการติดตามและเฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากร 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทน ๗๐๐ พ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๒๔ เทคโนโลยีสําหรับการสํารวจและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT ๖๐๔ Techniques and Tools in Environmental Management 

and Technology 
๓ (๓-๐-๖) 

ENMT ๖๒๐ Space Technologies and Applied Geo-Informatics in 
Resource and Environment 

๓ (๓-๐-๖) 

สววท ๔๓๒ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๘๖ เทคโนโลยีสํารวจระยะไกลขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๙๔ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการติดตามและเฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและ

ทรัพยากร 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๙๕ 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Ecology of Coastal Marine 
Science 

The University of Melbourne,  
Australia 

๒๕๔๐ 

วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๓๓ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๒๙ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑.  การอภิบาลและการจัดการชายฝั่ง (Coastal governance and coastal management)  
๒.  การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งตํอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
๓.  การจัดการพ้ืนที่คุ๎มครองทางทะเล  
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Satumanatpan S, Moore P, Lentisco A, Kirkman H. An assessment of governance of 
 marine and coastal resources on Koh Tao, Thailand. Ocean & Coastal 
 Management 2017; 148:143-157.  
Satumanatpan S, Pollnac  R. Factors influencing the well-being of small-scale fishers in 
 the Gulf of Thailand. Ocean & Coastal management 2017:142:37-48. 
Satumanatpan S, Chuenpagdee R. Governability analysis of environmental protected 
 areas in Thailand. Maritime Studies. 2015: 14:17 DOI 10.1186/s40152-015-0035-8 
Chuenpagdee R, Juntarashote K, Satumanatpan S, Suebpala W, Sutthacheep M, Yeemin 
 T. Aligning with the small-scale fisheries guidelines: Policy reform for fisheries 
 sustainability in Thailand. The small-scale fisheries guidelines: Global 
 implementation. 2017: 673-694. 
Lewison R, Rudd M, Aj-Hayeak W, Baldwin C, Beger M, Lieske S, Jones C, Satumanatpan 
 S, Junchompoo C, Hines E. How the DPSIR framework can be used for structuring 
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 problems and facilitating empirical research in coastal systems. Environmental 
 Science & Policy. 2016; 56:110-199. 
Baldwin C, Lewison R, Lieske S, Beger M, Hines E, Dearden P, Rudd M, Jones C, 
 Satunanatpan S, Junchompoo C. Using the DPSIR framework for transdisciplinary 
 training and knowledge elicitation in the Gulf of Thailand. Ocean & Coastal 
 Management. 2016: 134:163-172. 
Satumanatpan S, Senawongse P, Thansuporn W, Kirkman H.  Enhancing management 
 effectiveness of environmental protected areas, Thailand. Ocean & Coastal 
 Management. 2014: 89:1-10. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
Satumanatpan S. Mapping and Enhancing Natural Resources Governance in Small 
 Island Communities. 2015; UNEP/MFF. 65 p. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววท ๓๑๑ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๑๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๕๑๒ การจัดการชายฝั่งอยํางบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
ICEN 361 Principles of Environmental Impact Assessment 4 (4-0-8) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๑๐ การจัดการชายฝั่งอยํางบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๙๗ 

๑๔. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว  มโนมัยพิบูลย์ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Dr.P.H. Environmental Science National Institute of Public Health, Japan ๒๕๔๕ 

M.Eng. Architecture and Civil 
Engineering Kobe University, Japan ๒๕๓๙ 

B.Eng. Civil Engineering Kobe University, Japan ๒๕๓๗ 

สังกัด  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. การจัดการทรัพยากรน้ําเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๒. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Pramote S, Achara U, Kobkaew M, Chaiyo J. Greenhouse Gases Emission Reduction from 
 Municipal Solid Waste Management by Composting and Redesign Collection 
 Routing: A Case Study in Lux  Muang Subdistrict Municipality, Ratchaburi Province. 
 Proceedings of The 3rd EnvironmentAsia International Conference on Towards 
 International Collaboration for an Environmentally Sustainable World; 2015 Jun 
 17-19; Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand. Thai Society of Higher 
 Education Institutes on Environment (TSHE); 2015. p. 396-403. 
Gasinee C, Achara U, Kobkaew M, Chaiyo J. Greenhouse Gas Emission Reduction from 
 Municipal Solid Waste Management in Wang Nam Yen Municipality, Sa Kaeo 
 Province. Proceedings of The 3rd EnvironmentAsia International Conference on 
 Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World; 
 2015 Jun 17-19; Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand. Thai Society of 
 Higher Education Institutes on Environment (TSHE); 2015. p. 408-414. 
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๙๘ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๒๕๕๘: โครงการวิจัยข๎อมูลฐานด๎านสิ่งแวดล๎อมและชุมชน สําหรับโครงการปลูกปุาอยํางยั่งยืนของปตท. 
 ในพ้ืนที่วังจันทร์ 
๒๕๕๗: โครงการพัฒนาเครื่องมือการคํานวณปริมาณคาร์บอนและ คูํมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน             
 ในพ้ืนที่ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภายใต๎การดําเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชน 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ  ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๓๑ อุทกวิทยาสําหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๒๑ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๓๐ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๑๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทม ๖๑๗ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๑๑ การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ํา ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๙๙ 

๑๕. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  แก่นสันติสุขมงคล 
คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Ecology  University of California at Davis, 

USA. 
๒๕๔๗ 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๖ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. นิเวศวิทยามนุษย์ 

๒. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานชุมชน  
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Kansuntisukmongkol K. Philosophy of sufficiency economy for community-based 
 adaptation to climate change: lessons learned from Thai case studies. 
 Kasetsart Journal of Social Sciences 2017; 38(1): 56-61. 
Phungpracha E, Kansuntisukmongkol K, Panya O. Traditional ecological knowledge in 
 Thailand: mechanisms and contributions to food security. Kasetsart Journal of 
 Social Sciences 2016; 37(2): 82-87. 
ณัชชา ศรหิรัญ และ กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล. การจัดการความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทางอาหารของ
 พ้ืนที่น้ําทํวมซ้ําซาก กรณีศึกษา บ๎านแมํระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก .        
 ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขํายงานวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม๎ประเทศ
 ไทย ครั้งที่ ๗ เรื่อง องค์ความรู๎ด๎านนิเวศวิทยาตํอการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศ; ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗; คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; ๒๕๕๗. หน๎า ๔๕-๕๒. 
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๑๐๐ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๕๐๒ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการบูรณาการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๘ นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
ICEN351 Population and the Environment 4 (4-0-8) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๐๑ การประเมินสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ ๓ (๑-๓-๓) 
สวทบ ๖๐๒ การบูรณาการนิเวศวิทยาและสังคมศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๑๓ นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๐๑ 

๑๖. ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอิ้ม 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 
Master Degree Master Degree of Arts in 

Teaching 
Miami University at 
Oxford, Ohio, United 
States of America 

๒๕๔๕ 

วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ สาขาวิชา การจัดการ
สารสนเทศสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

พยบ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

- มหาวิทยาลัยมหิดล   ๒๕๓๔ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education)  

๒. สิ่งแวดล๎อมศึกษา (Environmental Education) 

๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร (Management Information 
System for Environmental Management)  

๔. สารสนเทศสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร (Eco-informatics)  

๕. กระบวนการประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ (Health Impact Assessment)  

๖. การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Man Management: 
IWRM)  

๗. การบูรณาการภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร (Local 
Knowledge for Environmental Management)  

๘. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัว (Climate Change and Adaptation) 
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๑๐๒ 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Hiroki H, Chimchome V, To-im J. Forest Habitat and Fruit Availability of Hornbills in 
 Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province, Thailand. Environment and 
 Natural Resources Journal. 2015; 13 (1): 13-20.  
 
ผลงานทางวิชาการ (น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ) 
Hata H, Chaiyarata R, Asensioa N, Intarabutrb P, Chimchomec V, To-im J. Forest Habitat 
 and Fruit Availability of Hornbills in Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi 
 Province, Thailand. Paper presented at The 1st Environment and Natural 
 Resources International Conference (ENRIC). 2014; 271-278. 
Wiwattanakantang P, To-im J. Tourist Satisfaction on Sustainable Tourism Development, 
 Amphawa Floating Market Samut Songkhram, Thailand. Paper presented at The 
 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC). 2014; 
 114-117. 
 
หนังสือ ต ารา 
จงดี โตอ้ิม. สารสนเทศสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร (Ecoinformatics). นครปฐม: พริ้นเทอรี่; ๒๕๕๗.          
 ชื่อผู๎แตํง จงดี โตอ้ิม ชื่อหนังสือ สารสนเทศสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร (Ecoinformatics) เมืองที่
 พิมพ์ นครปฐม สถานที่พิมพ์ บริษัท พริ้นเทอรี่ จํากัด ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๗ จํานวนหน๎า ๒๐๖ 
 หน๎า จํานวนพิมพ์ ๒๐๐ เลํม 
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๑๐๓ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววท ๓๓๑ หลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล๎อม   ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๗๓ มิติทางสังคม-วัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม (สววท ๓๗๓) ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๒๓๑ หลักการการเขียนโปรแกรม   ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๓๔ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับการศึกษาด๎าน

สิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

สวศท ๑๐๑ การมีชีวิตอยํางยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๓๖ สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน  ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT 604 Techniques and Tools in Environmental Management and 

Technology 
3 (3-0-6) 

ENMT 605 Research Methodology and Advanced Statistics 3 (3-0-6) 
ENMT 606 Practices of Environmental Management and Technology 3 (3-0-6) 
ENMT 628 Environmental Education and Education for Sustainable 

Development 
3 (3-0-6) 

ENMT 625 Environmental Management Systems 3 (3-0-6) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๐๔ 

๑๗.ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  พุทธไทย 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๕๔ 

วท.ม. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๐ 

วท.บ. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๖ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. Plant biodiversity (Bio-indicator species for better environment) 
2. Plant ecology & systematic Taxonomy 
3. Plant selection species for Urban ecology 
4. Ethnobotany 
5. Plant disturbance ecology  
6. Limestone flora and their's ecology 
7. Forest ecological services and assessment 
8. Biodiversity assessment 
9. Flora of Thailand (Begoniaceae (Author)) 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Phutthai T, Hughes M. A new species of Begonia section Parvibegonia (Begoniaceae) from 
 Thailand and Myanmar. Blumea 2017; 62(1): 26-28. 
Phutthai T, Hughes M. Four New Species of Begonia (BEGONIACEAE) From Thailand. 
 Edinburgh Journal of Botany 2017; 69 (2): 149-161. 
Phutthai T, Hughes M. A new species and a new record in Begonia sect. Platycentrum 
 from Thailand. Gardens' Bulletin Singapore 2016; 68 (1): 99-107. 
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๑๐๕ 

Phutthai T, Hughes M, Sridith K. Begonia kanburiensis (sect. Diploclinium, Begoniaceae), a 
 new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 2014; 42: 43-47. 
Suddee S, Phutthai T, Rueangruea S. Sonerila dongnathamensis (Melastomataceae) a 
 new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 2014; 42: 81-84. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENTM 604 Techniques and Tools in Environmental Management and 

Technology 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๕๐๔ การศึกษาภาคสนาม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๓๐ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๗ นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๕ ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมแบบองค์รวมของเมืองยั่งยืนในภาคสนาม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทน ๗๐๕ การศึกษาแบบองค์รวมเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในภาคสนาม ๑ (๐-๓-๐) 
สวทส ๓๔๑ นิเวศวิทยาปุาไม๎และการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทส ๓๖๒ อนุกรมวิธานพืช ๓ (๓-๐-๖) 
สวทส ๔๖๒ ชีวภูมิศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๓๙ การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพด๎านปุาไม๎และนิเวศวิทยาเพื่องาน

ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๐๖ 

๑๘. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์  สิงห์คราญ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Natural Resources (Major: Aquatic 

Science, Minor: Environmental 
Systems Engineering) 

Cornell University, USA ๒๕๕๐ 

วท.ม. สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๖ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. Water Resources Management 
2. Material Flow Analysis 
3. System Dynamics Modeling 
4. Environmental Risk Assessment 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  
Singkran N. Flood risk management in Thailand: Shifting from a passive to a progressive 
 paradigm. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2017;25:92–100. 
Singkran N. Water budget analysis and management for Bangkok Metropolis, Thailand. 
 Water Science and Technology. 2017;76(6):1545–54. 
Singkran N. Determining overall water quality related to anthropogenic influences across 
 freshwater systems of Thailand. International Journal of Water Resources 
 Development. 2017;33(1):132–51. 
Singkran N, Kandasamy J. Developing a strategic flood risk management framework for 
 Bangkok, Thailand. Natural Hazards. 2016;84(2):933-57. 
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หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๐๗ 

Singkran N. Water quality and TMDL determinations for the Chaopraya River, Thailand. 
 In: Chan D, editor. Proceedings of the 2014 5th International Conference on 
 Environmental Science and Information Application Technology, ESIAT 2014; 7–8 
 November 2014; Hong Kong: CRC Press/Balkema; 2015. p. 27–32. 
Singkran N, Tosang J, Waijaroen D, Intharawichian N, Vannarart O, Anuntawong P, et al. 
 Influences of land use and climate changes on hydrologic system in the 
 northeastern river basin of Thailand. Journal of Water and Climate Change. 
 2015;6(2):325–40. 
Singkran N. Contingency plan improvement for managing oil spills in the coastal waters 
 of Thailand. Marine Pollution Bulletin. 2014;89(1–2):149-59. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENGE 100 The Earth and Nature 3 (-0-6) 
ENES 231 Hydrology for Environmental Scientist 3 (-0-6) 
ENES 352 Renewable Energy Technology 3 (-0-6) 
ICEN 462 Coastal and Marine Resources 3 (-0-6) 
ENAS 602 Material Flow Analysis for Natural Productivity 3 (-0-6) 
ENAS 608 Research Methodology and Seminar in Appropriate Technology 

and Innovation for Environmental Security 
3 (-0-6) 

ENAS 700 Principles of Natural Resources for Environmental Security 3 (-0-6) 
ENAS 703 Eco-design for Environmental Security 3 (-0-6) 
ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 (-0-6) 
ENLE 603 Ecological Wisdom and Livable City 3 (-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๐๘ 

๑๙. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะกาญจน์  เที้ยธิทรัพย ์

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

วท.ด. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๙ 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

วท.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ๒๕๓๓ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. การวิจัยอยํางมีสํวนรํวม 
๒. การจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ชุํมน้ํา 
๓. การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sirisawad T, Teartisup P, Teartisup S, Kerdsueb P. Wetland Community Center Design 
 Based on Environmental Contexts and Local Identity. IJESD 2015; 6(5):397-404. 
Teartisup P. The Influence of Environmental Contexts and Local Identity upon Wetland 
 Community Center design. The 9th International Convention of Asia Scholars 
 (ICAS 9); 2015 July 5-9. Adelaide, Australia. 
Wongsanitb J, Teartisup P, Kerdsueb P, Tharnpoophasiam P, Worakhunpiset S. 
 Contamination of nitrate in groundwater and its potential human health: a case 
 study of lower Mae Klong river basin, Thailand. Environ Sci Pollut Res 2015; 
 22:11504-11512. 
Kerdsueb P, Teartisup P. The Use of Geoinformatics for Estimating Soil Organic Matter in 
 Central Plain of Thailand. IJESD 2014; 5(3):282-5. 
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๑๐๙ 

Intorpetch B, Wisawapipat W, Arunlertaree C, Teartisup P. Soil Physicochemical Status 
 and Nutrient Management for Paddy Soils in the Lower Central Plain of Thailand 
 after the Flood Disaster in 2011. Environment and Natural Resources J 2014; 
 12(1):57-67. 
Pongpom A, Bhaktikul K, Wisawapipat W, Teartisup P. Spatial Distribution of Potentially 
 Toxic Trace Elements of Agricultural Soils in the Lower Central Plain of Thailand 
 after the 2011 Flood. Environment and Natural Resources J. 2014; 12(1):68-79. 
Purchkoon N, Teartisup P, Siriaroonrat B. The Development of Spatial Model to Assess 
 The Habital Suitability for Eastern Sarus Crane Population. Journal of Wildlife in 
 Thailand 2014; 21(1):82-94. 
อนาวิน สุวรรณะ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์. การอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยโดยชุมชน เพ่ือการ
 ทํองเที่ยวเชิงนิเวศพ้ืนที่ชุํมน้ํา เขตห๎ามลําสัตว์ปุา อํางเก็บน้ําห๎วยจรเข๎มาก อําเภอเมือง จังหวัด
 บุรีรัมย์. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ๒๕๕๘; ๓:๑๗-๒๘. 
 
รายงานการวิจัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง. การศึกษาออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดน บริเวณจุดผํานแดน
 ทําเรือปากบารา จังหวัดสตูล. (รายงานการฉบับสมบูรณ์) . กรุงเทพ: บริษัท เมกะเทค จํากัด; 
 ๒๕๕๙. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม. การจัดทําแผนการปรับตัวรองรับการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุํมน้ํา (พ้ืนที่ลุํมน้ําภาค
 กลางและลุํมน้ําภาคตะวันตก). (รายงานการฉบับสมบูรณ์) . กรุงเทพ: บริษัท เทสโก๎ จํากัด ; 
 ๒๕๕๙. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม. การจัดทําระบบจําแนกสถานภาพลุํมน้ํา
 ของประเทศไทย (Watershed Condition Classification). (รายงานการฉบับสมบูรณ์) . 
 กรุงเทพ: บริษัท เทสโก๎ จํากัด; ๒๕๕๙. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม. การศึกษาเพ่ือวางแผนการปรับตัวตํอการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหํงชาติ ระยะที่ ๒. (รายงานการฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพ: บริษัท 
 เทสโก๎ จํากัด; ๒๕๕๙. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม. การจัดระบบศูนย์ราชการอยํางบูรณากร:
 จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร. (รายงานการฉบับสมบูรณ์) . กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง; ๒๕๕๙. 
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๑๑๐ 

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การจัดหนํวยการเรียนรู๎เพ่ืออนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในแหลํง
 พ้ืนที่ชุํมน้ําจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น. (รายงานการวิจัย) . กรุงเทพ: 
 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์; ๒๕๕๘.  
ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์. การวิจัยแบบมีสํวนรํวมเพ่ือจัดทําข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ด๎าน
 การจั ดการทรัพยากรน้ํ า ใน พ้ืนที่ ที่ ป ระสบอุทกภั ย  ( ร ายงานการวิ จั ย ) . นครปฐม : 
 มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๕๘.  
ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์. บูรณาการการจัดการไมยราบยักษ์โดยกระบวนการมีสํวนรํวม บริเวณพ้ืนที่ชุํม
 น้ําแมํน้ําชีตอนลําง. (รายงานการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๕๗. 
มหาวิทยาลัยมหิดล. การประเมินผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รายงานการฉบับสมบูรณ์). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๕๗. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๖๒ ภูมิสารสนเทศสําหรับสิ่งแวดล๎อม ๓ (๒-๓-๕) 
สววท ๔๘๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๖ ภูมิปัญญานิเวศท๎องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๓๒ การจัดการความขัดแย๎ง ๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๓๘ การการจัดการวิสาหกิจชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
ENMT 625 Environmental Management Systems 3 (3-0-6) 
ICEN 402 Geoinformatics 4 (3-2-7) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๑๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๑๑ 

๒๐. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  เกิดฤทธิ์ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๒ 

สังกัด  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. DNA Repair & DNA Damage Signaling  
2. Free Radicals & Antioxidants  
3. Natural Compounds & Bioactivities  
4. Molecular & Cellular Toxicology  
5. Molecular Biology & Biotechnology  
6. Nano-biosensor & Pathogen Detection Potential 
7. Environmental Microbiology & Microbial Application Potential 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Saengwilai P, Meeinkuirt W, Pichtel J, and Koedrith P. Influence of amendments on Cd 
 and Zn uptake and accumulation in rice (Oryza sativa L.) in contaminated soil. 
 Environmental Science Pollution Research. 2017; 24: 15756-67. 
Ito-Harashima S, Mizutani Y, Nishimura M, Kim HJ, Kim YJ, Kim HS, Bae JH, Koedrith P, 
 Kawanishi M, Seo YR, and Yagi T. A pilot study for construction of a new 
 cadmium-sensing yeast strain carrying a reporter plasmid with the JLP1 promoter. 
 The Journal of Toxicological Science. 2017; 42: 103-9. 
Kim YJ, Koedrith P, Kim HS, Yu WJ, Kim JC, and Seo YR. Comparative genotixicity 
 investigation  using comet and gammaH2AX assays for screening of 
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๑๑๒ 

 genotoxicants in HepG2 human hepatoma cells. Toxicology and Environmental 
 Health Science. 2016; 8: 68-78. 
Anuracpreeda P, Chankaew K, Puttarak P, Koedrith P, Chawengkirttikul R, Panyarachun, B, 
 Ngamniyom A, Chanchai S, and Sobhon R. The anthelmintic effects of the 
 ethanol extract of Terminalia catappa L. leaves against the ruminant gut parasite 
 Fischoederius cobboldi. Parasitology. 2016; 143: 421-33. 
Koedrith P, Kim HL, and Seo YR. Review Integrative toxicogenomics-based approach to 
 risk assessment of heavy metal mixtures/complexes: strategies and challenges. 
 Molecular and Cellular Toxicology. 2015; 11: 265-76. 
Kim HJ, Koedrith P, and Seo YR. Review Ecotoxicogenomic approaches for understanding 
 molecular mechanisms of environmental chemical toxicity using aquatic 
 invertebrate, Daphnia model organism. International Journal of Molecular 
 Sciences. 2015; 16: 12261-87. 
Koedrith P, Thasiphu T, Weon J-I, Boonprasert R, Tuitemwong P, and Tuitemwong K. 
 Review Recent trends in environmental monitoring with rapid detection of 
 pathogens and toxicants using potential nanoparticle-based biosensor. The 
 Scientific World Journal. 2015; 2015: 1-12. 
Koedrith P, Thasiphu T, Tuitemwong K, Boonprasert R, and Tuitemwong P. Review 
 Recent advances in potential nanoparticles and nanotechnology for sensing food-
 borne pathogens and their toxin in foods and crops: Current technologies and 
 limitations. Sensors and Materials. 2014; 26: 711-36. 
Koedrith P, Boonprasert R, Kwon JY, Kim I-S, and Seo YR. Review Recent toxicological 
 investigations of metal or metal oxide nanoparticles in mammalian models in 
 vitro and in vivo: DNA damaging potential, and relevant physicochemical 
 characteristics. Molecular and Cellular Toxicology. 2014; 10: 107-26.  
Kwon JY, Koedrith P, and Seo YR. Review Current investigations into the genotoxicity of 
 zinc oxide and silica nanoparticles in mammalian models in vitro and in vivo: 
 carcinogenic/genotoxic potential, relevant mechanisms and biomarkers, artifacts, 
 and limitations. International Journal of Nanomedicine. 2014; 9: 1-16. 
Kwon JY, Lee SY, Koedrith P, Lee JY, Kim K-M, Oh J-M, Yang SI, Kim M-K, Lee JK, Jeong J, 
 Maeng EH, Lee BJ, and Seo YR. Lack of genotoxic potential of ZnO nanoparticles 
 in vitro and in vivo tests. Mutation Research/Fundamental and Molecular 
 Mechanisms of Mutagenesis. 2014; 761C: 1-9. 
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๑๑๓ 

บทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 
Thuamkaew P. and Koedrith P. Development of Rapid Detection Method for Foodborne 
 Pathogenic Bacteria Campylobacter jejuni. RSU National and International 
 Research Conference 2016. 2016; 35-40. 
Pitakpong T. Koedrith P, Chaiyarat R. and Pudchakarn S. Effects of CO2 on Crystal 
 Formation of Macro Green Algae, Halimeda macroloba. The International 
 Congress on Engineering and Information (ICEAI) and International Symposium on 
 Engineering and Natural Sciences (ISEANS). 2014; 128-133. 
 
สิทธิบัตร 
Seo YR, Koedrith P, Kim HL, Lee SM. Method for quantitative analysis of XPG 
endonuclease  activity. KR Patent No. 10-1372632, 2014 (2014.03.04); 2014.  
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทน ๗๐๐ พ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๗๐๓ การออกแบบทางนิเวศเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๕ การศึกษาภาคสนาม ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมแบบองค์รวม ๑ (๐-๓-๐) 
สวทน ๖๐๘ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและ

นวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๐๐ ปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๑๔ 

๒๑. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน  ทวีโภค  

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Environmental Protection 

Technology 
Technische Universität 
Hamburg-Harburg, 
Hamburg, Germany 

2541 

MSc. Environmental Science Florida Institute of 
Technology, Florida,USA. 

2532 

ว.ท.บ. ประมง (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพ 

2526 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

1. Ecotoxicology 
2. Environmental Chemistry 
3. Natural Resources Conservation 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Vermeulen JJ, Phelps J, Thavipoke P. Notes on Bulbophyllum (Dendrobiinae; 
 Epidendroideae; Orchidaceae): two new species and the dilemmas of species 
 discovery via illegal trade. Phytotaxa. 2014; 184 (1): 012–022. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
อัจฉรา สุดโต, พัฒน ทวีโภค, จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร และนฤมล เจียโชค สภาวะที่เหมาะสมในการกําจัดสี
 ย๎อมชนิดรีแอคทีฟบลู 171 ด๎วยระบบคอลัมน์ โดยใช๎เซลล์สาหรําย Chlorella vulgaris แห๎ง ที่
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๑๑๕ 

 ผํานการตรึงแบบผสมบนเม็ดอัลจิเนต-ไคโตซาน. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีระหวํางสถาบัน ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 

อาทิตยา รักดี, พัฒน ทวีโภค, ทินกร เตียนสิงห์ และอุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช. คุณสมบัติของสารชีวภาพที่
 ตรึงบนอนุภาค  ไคโตแซนระดับนาโน  ตํอการยับยั้ งการเจริญของเชื้อรา Curvularia 
 eragrostidis ภายใต๎สภาวะควบคุม. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระหวํางสถาบัน ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
อุไรวรรณ พรายมี, พัฒน ทวีโภค, สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ และคัมภีร์ พรหมพราย. การเตรียมฟิล์มยํอย
 สลายได๎ทางชีวภาพจากสารผสมเบตา-ไคโตซาน และ พอลิ (แอล-แลกติกแอซิด). การประชุม
 วิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหวํางสถาบัน ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค๎า
 ไทย วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 
ดวงพร เชี่ยวสมุทร, พัฒน ทวีโภค, ชาลี นาวานุเคราะห์ และปริญญา พุทธาภิบาล  คุณสมบัติทาง
 กายภาพและความสามารถของเม็ดบีดลีโอนาไดต์ท่ีเตรียมด๎วยเทคนิคการตรึงบนโครงสร๎างรํางแห 
 ในการดูดจับสีย๎อมเบสิคบลู19ในน้ําเสียสังเคราะห์ Proceedings of the 2nd Academic 
 Science and Technology Conference (ASTC 2014). 2557; 338-345. 
Laowattanaroj K, Kamnerdpetch C, Lertsuchatavanich U and Thavipoke P. Efficacy of 
 Chitosan Nanoparticles Loaded Bioactive Substance Obtained from Bacillus 
 subtilis B03 Cultures for Controlling Flower Rusty Spot Disease in Dendrobium. 
 Proceedings of the 7th Academic Meeting National and International Conference. 
 2016; 2585-2597. 
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๑๑๖ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววส ๓๕๓ พิษวิทยาสิ่งแวดล๎อมและการประเมินความเสี่ยง ๓(๓-๐-๖) 
สววส ๒๑๑ เคมีสิ่งแวดล๎อม ๓(๓-๐-๖) 
ICEN 241 Environmental Pollution I 4(4-0-8) 
ICEN 312 Environmental Toxicology 4(4-0-8) 
ICEN 341 Environmental Quality Analysis I  4(2-4-6) 
ICEN 342 Environmental Pollution II 4(4-0-8) 
ICEN 343 Environmental Quality Analysis II 4(2-4-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๑๗ 

๒๒. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์  หิญชีระนันทน์  

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ผ.ด. การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๙ 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๒๗ 

 

สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   

๑. การวางแผนการใช๎ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในเมือง ที่ดินประเภทรักษาสิ่งแวดล๎อม นันทนาการ 
พ้ืนที่สีเขียว 

๒. การจัดการสิ่งแวดล๎อม องค์ประกอบ แหลํงทํองเที่ยว แหลํงอนุรักษ์ และโครงขํายการ
ทํองเที่ยว 

๓. มาตรฐานและดัชนีเมืองนําอยูํ การจัดการเติบโตและความยั่งยืน กายภาพ สาธารณูปการ 
คมนาคมขนสํง 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Hinjiranan S, Hinjiranan P, Roojanavech. The Health Status Evaluation Related to the 
 Environment Changes Regarding the Tourism Development in Four Provinces of 
 the Western Region of Thailand towards the Capability of Dawei Special 
 Economic Zone. The International Conference entitled. 2015; 141-151. 
รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์. ขีดความสามารถเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
 การปูองกันและการบรรเทาภัยธรรมชาติในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี. วารสารสมาคม
 สํารวจข๎อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหํงประเทศไทย. ๒๕๖๐; ปีที่ ๑๘(ฉบับพิเศษ): 
 ๒๙๑-๓๐๔. 
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๑๑๘ 

พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, เกษม กุลประดิษฐ์ , รัตนะ บุลประเสริฐ. การเปลี่ยนแปลงนิเวศภูมิทัศน์ของ
 พ้ืนที่สวนผลไม๎ทุเรียนนนทบุรี ภายหลังน้ําทํวมใหญํ พ.ศ .๒๕๕๔. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 ๒๕๕๘; ๒๑; ๔: ๖๗๘-๖๙๓. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
รายงานฉบับสุดท๎าย ด๎านสถาปัตยกรรม โครงการผังเฉพาะเมืองแมํสาย บริษัทธาราคอนซัลแตนท์ จํากัด 
 เสนอตํอ กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ .๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
รายงานฉบับสุดท๎าย ด๎านคุณคําการใช๎ประโยชน์ของมนุษย์ โครงการสํารวจและออกแบบ  (IEE) ทางยก
 ระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากทํอ  (ตอน ๒ (สํวนที่ ๑) บริษัทเอเซีย แล็ปฯ จํากัด 
 เสนอตํอ กรมทางหลวง พ.ศ .๒๕๕๘ 
รายงานฉบับสุดท๎าย ด๎านสถาปัตยกรรมผังเมือง การวางผังภาค โครงการวางและจัดทําแผนผังนโยบาย 
 โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุํมน้ําวัง บริษัทแลนด์เดฟ จํากัด เสนอตํอ กรมโยธาธิการ
 และผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ .๒๕๕๕-๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวมส ๖๐๑ สิ่งแวดล๎อมเมืองนําอยูํ               ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๑๔ การอนุรักษ์มรดก ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๗๓ มิติทางสังคม-วัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๒๙ ภูมินิเวศและการออกแบบท๎องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๖๕ สิ่งแวดล๎อมมนุษย์จัดสร๎างและแบบจําลอง ๓ มิต ิ ๓ (๓-๑-๕) 
สวมส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๑๙ 

๒๓. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  โรจนกนันท์  

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Ecology, Evolution and 

Systematics 
The Australian National 
University, Australia 

๒๕๔๗ 

M. Sc. 
(Hons.) 

Environmental Sanitation Centre for Environmental 
Sanitation, Ghent 
University, Belgium 

๒๕๓๒ 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๔ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. การใช๎สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังหน๎าดินในการเป็นตัวชี้คุณภาพน้ํา 

๒. การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล๎อมและระบบนิเวศ 

๓. พลวัตของระบบนิเวศพ้ืนที่ลุํมน้ําและแบบจําลองทางนิเวศวิทยา 

๔. การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพน้ํา 

๕. การจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมสิ่งแวดล๎อม: การประยุกต์ใช๎เครื่องมือและเทคนิค 

๖. การประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA): 
การประยุกต์ใช๎เครื่องมือและเทคนิค 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Walawala B, Pumijumnong N, Roachanakanan R, Chareonwong U. Climate variability and 
 food security: The vulnerability of rain-fed maize farmers in Central Malawi. 
 International Journal of Humanities and Management Sciences. 2016; 4(3): 293-
 296. 
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๑๒๐ 

Takuya TM, Otani T, Inamura A, Suzuki A, Aung T, Roachanakanan R, Ishiwa T, Kawahata, 
 H. Chemical weathering and long-term CO2 consumption in the Ayeyarwady and 
 Mekong river basins in the Himalayas. J. Geophys. Res. Biogeosci. 2015; 120: 1165–
 1175, doi:10.1002/ 2015JG002932. 
จีระภา นามี, เรวดี โรจนกนันท์. การประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ด๎านการทํองเที่ยวกรณีศึกษา 
 กลุํมพ้ืนที่การทํองเที่ยวภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง จังหวัดเลย ประเทศไทย. Proceeding 
 การประชุมการปุาไม๎ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการปุาไม๎” คณะวน
 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๕๙: ๑๕๐-๑๖๐. 
มงคล โมรา, เรวดี โรจนกนันท์, นาฏสุดา ภูมิจํานงค์. การประเมินมูลคําการอนุรักษ์นก โดยวิธีทดลอง
 ทางเลือก: เขตห๎ามลําสัตว์ปุาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย . Proceeding การ
 ประชุมการปุาไม๎ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการปุาไม๎” คณะวนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๕๙: ๒๘-๓๗.  
 
หนังสือ ต ารา 
เรวดี โรจนกนันท์. คูํมือการประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์. นครปฐม: ไอเพจ; ๒๕๖๐. (ISBN: 
 978-974-9769-39-3) 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๑. เป็น Reviewer ประเมินบทความให๎กับวารสารทั้งในและตํางประเทศ  
 - ปี ๒๕๕๖ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - ปี ๒๕๕๖ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 - ปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ Habitat International 
 - ปี ๒๕๕๘ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 - ปี ๒๕๕๙ วารสารวิจัยรามคําแหง 
 - ปี ๒๕๕๙ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 - ปี ๒๕๕๙ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 - ปี ๒๕๖๐ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
 - ปี ๒๕๖๐ EnvironmentAsia 
๒. เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในงานวิชาการ 
 - ปี ๒๕๕๗ ให๎กับการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ ๘ 
๓. เป็นผู๎ทรงคณุวุฒิประเมินข๎อเสนอโครงการวิจัย  
 - ปี ๒๕๕๘ ให๎กับคณะกรรมการวิจัย วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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๑๒๑ 

๔. วิทยากรบรรยายในหัวข๎อตํางๆ เชํน การประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ ให๎กับหนํวยงานตํางๆ 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENGE 100 The Earth and Nature 3 (3-0-6) 
ENST300 Environmental Quality Monitoring 3 (2-3-5) 
ENES 490 Environmental Ethics 1 (1-0-2) 
ENTM 500 Ecoscience and Integrating Environmental Management 3 (3-0-6) 
ENTM 536 Tools and Techniques in Environment and Resource 

Management 
3 (3-0-6) 

ENTM 540 Environmental Assessment 3 (3-0-6) 
ICEN 212 Ecological Systems Analysis 4 (4-0-8) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๐๐ วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๒๔ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๒๕ การประเมินทางสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๒๒ 

๒๔. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  สอนแจ่ม  

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Statistics สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๕ 

พบ.ม. สถิติประยุกต ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๓๕ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๘ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

1. Modeling Development for Environmental Prediction  
2. Environmental Evaluation 
3. Environmental Pollution Monitoring 
4. Quantitative Environmental Risk Assessment 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
สพรรณชนก ชูใจ, วิมล สอนแจ่ม, ลือพล ปุณณกันต์. การศึกษาปริมาณภาระบีโอดีจากแหลํงกําเนิดน้ํา
 เสียที่มีจุดกําเนิดแนํนอนตามระยะเวลาปลอดฝน ในเขตเมือง กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองเพชรบุรี.                   
 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหวํางสถาบัน ครั้งที่ ๓. ๒๕๕๘;            
 ๑-๗.                
 
หนังสือ-ต ารา 
ลือพล ปุณณกันต์, และวิมล สอนแจ่ม, บรรณาธิการ. องค์ความรู๎จากประสบการณ์ของ ชาญ ชูศรี                 
 ด๎านปรากฎการณ์ ภัยธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลและเครื่องมือประมง. กรุงเทพมหานคร : 
 บริษัท พริ้นเทอรี่ จํากัด; ๒๕๕๗. 
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๑๒๓ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สววส ๓๐๐ สถิติสิ่งแวดล๎อม (ENES 300: Environmental Statistics) 
 เรื่อง การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน. ๒๕๖๑ 
รายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข๎อมูลด๎านสิ่งแวดล๎อมบริเวณรอบนิคม
 อุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จ.ระยอง เสนอตํอ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จ.ระยอง พ .ศ .
 ๒๕๕๗. 
คูํมือการใช๎งาน ฐานข๎อมูลคุณภาพสิ่งแวดล๎อมด๎วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณรอบนิคม
 อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จังหวัดระยอง ระยะที่ 3. พ.ศ ๒๕๕๗ 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๕๐๑ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสิ่งแวดล๎อมและสถิติวิเคราะห์   ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๐๑ สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๘ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและ

นวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
ENTM 653 Statistics for Environmental Pollution Monitoring 3 (3-0-6) 
ENTM 535 Advanced Statistics for Environmental Researches 3 (3-0-6) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนาม ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๔๐ การวิ เคราะห์ข๎อมูลสถิติ ในงานวิจัยด๎วยชุดโปรแกรมสถิติ เ พ่ือ

สังคมศาสตร์สําหรับวินโดว์ 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๒๔ 

๒๕. ชือ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  สุจริตกุล 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. ประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๓ 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๓๕ 
วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ๒๕๓๐ 

สังกัด  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการย๎ายถิ่นของประชากร 

๒. ความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงประชากรและสิ่งแวดล๎อม 

๓. การวิเคราะห์สถิติสําหรับการวิจัย 

๔. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Seekramon C, Mutchimwong A, Onchang R, Sucharitakul S, and Wongthanate J. Emission 
 of Volatile Organic Compounds from storage natural gas liquid tank vessel. 
 Proceeding: The 36th National Graduate Research Conference. October 29th -31th, 
 2015. pp 336-343. 
Karawake K., Nutmagul W., Navanugraha C., Sucharitakul S., Yuttithum M., and 
 Hutacharoen R., The Usage of Gibberellin Seed-Waste for Vegetable Growth 
 Enhancement: A Case Study of Rambutan Seed. Environment and National 
 Resources Journal. 2014; 12:7-17. 
วาสนา แจ๎งประจักษ์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ศรัณยา สุจริตกุล. รูปแบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์
 เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิคส์ของการคัดแยกนอกระบบ . Proceeding การประชุมวิชาการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙. ๒๕๖๐: ๕๕-๖๖. 
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๑๒๕ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววส ๓๐๐   สถิติสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๑ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสิ่งแวดล๎อมและสถิติวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๒๖ 

๒๖. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  อัศวรุจิกุลชัย 

คุณวุฒ ิ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Civil Engineering Florida International University, 
USA.  

๒๕๔๖ 

M.Sc. Environmental Engineering Florida Institute of Technology, 
USA.  

๒๕๓๙ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ๒๕๓๕ 
 
สังกัด  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. การจัดการขยะกับภาวะโลกร๎อน (Waste and Global Warming) และผลประโยชน์รํวมจากการ
ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากภาคการจัดการของเสีย (Co-Benefits of GHG emission 
reduction from Waste Sector) 

๒. เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 

๓. การจัดการของเสียพิเศษ  ของเสียจากการกํอสร๎างและรื้อถอน (Construction and 
Demolition Waste Management)  ของเสียจากภัยพิบัติ  (Disaster Waste Management) 

๔. การสํารวจและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน (Site Contamination Investigation and Remediation) 

๕. ระบบบําบัดน้ํา และ น้ําเสีย (Water and Wastewater Treatment) 

๖. รํองรอยการใช๎น้ํา (Water footprint)  
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Klunbut P, Mongkolchati A, Ussawarujikulchai A, Ounsaneha W, Rattanapan C. 
 Appropriate Option of Market Solid Waste Management based on the Stakeholder 
 Perspectives: A Case Study in a Central Market of Agriculture Products, Thailand. 
 Journal of Materials and Environmental Sciences. 2017; Volume 8, Issue 7: 2391-
 2402. 
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๑๒๗ 

Lolupiman T, Nakhapakorn K, Ussawarujikulchai A, Kanchanasoontorn S, and 
 Jirakajohnkool  S. Estimation of Above Ground Carbon Stock in Para Rubber 
 Plantation by Application of Remote Sensing, Rayong Province. Thammasat J. of 
 Science and Technology. 2016; 24(6):914-926. (in Thai) 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Chotichaicharina B, Jarungrattanapong R, Ussawarujikulchai A, Kansuntisukmongkol K. 
 Cost-Effectiveness Analysis of Plastic-Cup Waste Management at Mahidol University, 
 Salaya campus. In: Conference Economy and Environment Institute: Lower Mekong 
 Subregion; February 16, 2016; Richmond Hotel, Nonthaburi, Thailand. 
Maneesutham P, Ussawarujikulchai A, Nakhapakorn K. The Water Footprint of Orange 
 (Citrus reticulate Blanco) Cultivated at Fang District, Chiang Mai Province. In: The 
 Proceeding of the Forest Conference 2016; May 1-4, 2016; Faculty of Forestry, 
 Kasetsart University, Thailand.  
Chantarawong G, Ussawarujikulchai A, Manomaipiboona K, Juisiri C. Greenhouse Gas 
 Emission Reduction from Municipal Solid Waste Management in Wang Nam Yen 
 Municipality, Sa Kaeo Province. In: The 3rd Environment Asia International 
 Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally 
 Sustainable World” Thai Society of Higher Education Institutes on Environment; 
 June 17-19, 2015, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand 
Sepsuka P, Ussawarujikulchai A, Manomaipiboona K, Juisiri C. Greenhouse Gases 
 Emission Reduction from Municipal Solid Waste Management by Composting and 
 Redesign Collection Routing: A Case Study in Lux Muang Subdistrict Municipality, 
 Ratchaburi Province. In: The 3rd Environment Asia International Conference on 
 “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World” 
 Thai Society of Higher Education Institutes on Environment; June 17-19, 2015, 
 Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand. 
Jaimung J, Ussawarujikulchai A, Nakhapakorn K. Comparison the Water Footprint of 
 Oil Palm Plantation in Surat Thani and Rayong provinces of Thailand. In: 
 Proceedings of The International Conference and Utility on Green Energy for 
 Sustainable Development (ICUE) 2014 May 19-21; Jomtien Palm Beach Hotel and 
 Resort, Pattaya City, Thailand. 
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๑๒๘ 

Apinya T, Ussawarujikulchai A, Sombatsompop N, Prapagdee B. Isolation and Screening 
 of Polylactic Acid-degrading Bacteria. In: The 2nd ASEAN plus Three Graduate 
 Research Congress . S31 Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand, February 05-07, 2014. 
 
หนังสือ ต ารา 
หนังสือจาก โครงการการพัฒนาเครื่องมือการคํานวณปริมาณคาร์บอนและคูํมือการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนใน พ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎การดําเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชน พ .ศ  .๒๕๕๗ 
ได๎รับทุน สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส). 

๑.๑ รายงานหลัก 
๑.๒ คูํมือการจัดการขยะและพ้ืนที่สีเขียว 
๑.๓ คูํมือการสํารวจ การเก็บข๎อมูล ด๎านการจัดการขยะมูลฝอย 
๑.๔ คูํ มื อการสํ า รวจ  การ เก็บข๎ อมู ล  และการคํ านวณปริ ม าณการดู ดกลั บก๏ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์  

จากพ้ืนที่สีเขียว     
๑.๕ คูํมือโปรแกรมการคํานวณก๏าซเรือนกระจกด๎านการจัดการขยะ และโปรแกรม 
๑.๖ คูมํือโปรแกรมการคํานวณการดูดกลับก๏าซเรือนกระจกจากพ้ืนที่สีเขียว และ โปรแกรม 

รายงานการวิจัย “วัฏจักรของน้ําในการปลูกอ๎อยและมันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอล (Life Cycle 
 of Water from Sugarcane and Cassava Plantation for Ethanol Production) ”กันยายน 
 ๒๕๕๖ โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ประจําปีงบประมาณ 
 ๒๕๕๔ 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการขยะมูลฝอย สวสว ๒๒๑  )พ .ศ .๒๕๕๙  (สําหรับใช๎ประกอบการ
 สอน ตั้งแตํ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สิ่งแวดล๎อม (ES)  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๒๙ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววส ๒๒๑ การจัดการขยะมูลฝอย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๒๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๐ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๒๑ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๒๒ การจัดการของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT 604 Techniques and Tools in Environmental Management and 

Technology 
3 (3-0-6) 

ENMT 616 Solid and Hazardous Waste Management 3 (3-0-6) 
สวทบ ๕๐๔ การศึกษาภาคสนาม ๓ (๐-๙-๐) 
สวจท ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๑๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๒๑ ของเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓๐ 

๒๗. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ข าโสภา 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
วท.ม. ชีววิทยาสภาวะแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 
วท.บ. พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

สังกัด  คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
1. Bioremediation and Phytoremediation Technology 
2. Environmental Toxicology 
3. Biosorption Technology 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลงั 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Jampasri K, Pokethitiyook P, Kruatrachue M, Ounjai P, Kumsopa A. Phytoremediation of 
 fuel oil and lead co-contaminated soil by Chromolaena odorata in association 
 with Micrococcus luteus. International Journal of Phytoremediatio. 2016; 18(10): 
 994-1001 
Putwattana N, Kruatrachue M, Kumsopa A, Pokethitiyook P. Evaluation of Organic and 
 Inorganic Amendments on Maize Growth and Uptake of Cd and Zn from 
 Contaminated Paddy Soils.International Journal of Phytoremediation. 2015; 17(2): 
 165-174:DOI:10.1080/15226514.2013.876962 
Setkit K, Kumsopa A, Wongthanate J, Prapagdee B. Enhanced cadmium (Cd) 
 phytoextraction from contaminated soil using Cd-resistant bacterium. 
 Environment Asia. 2014; 7(1): 89-94 
Wongthanate J, Anusasnee N, Prapagdee B, Kumsopa A. Removal of lead from 
 synthetic wastewater using aquatic plants. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 
 2014; 10(3): 16-30 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓๑ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Uttamavetin A, Sungpet A, Kumsopa A, Prayoonyong P. Production of solid fuel from by-
 products of sugar production from sugarcane The 2016 Pure and Applied 
 Chemistry International Conference (PACCON 2016)  
Kongyuang N, Sungpet A, Kumsopa A, Prayoonyong P. Use of bagasse and filter cake as 
 adsorbents for cadmium and lead from Solutions. The 2016 Pure and Applied 
 Chemistry International Conference (PACCON 2016). 
Jewcharoen S, Kumsopa A, Arunlertaree C, Wongthanate J. Variation of dissolved organic 
 matter (DOM) and fluorescence characteristics in the ThaChin  River, Thailand; 2014. 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววท ๓๖๑ พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๗๖ เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมโดยวิธีทางชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๙๖ โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม ๓ (๐-๙-๓) 
สวทบ ๕๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๒๕ เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมโดยชีวภาพและพืช ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๑๗ เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมโดยชีวภาพและพืช ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓๒ 

๒๘. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Air Quality Assessment University of Hertfordshire ๒๕๔๘ 

M.Sc. Environmental Pollution Control The University of Leeds ๒๕๓๕ 

ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๘ 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร(สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   
๑. มลพิษทางอากาศ 
๒. การจัดการคุณภาพอากาศ 
๓. มลพิษทางเสียง 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
Seekramon C, Mutchimwong A, Onchang R, Sucharitkul S, Wongtanet J. Emission of 
 Volatile Organic Compounds from Storage Natural Gas Liquid Tank Vessel. The 
 36th Natural Graduate Research Conference. October 29 – 3, 2015. Maejo 
 University, Chiang Mai, Thailand. (Oral Presentation) 
วิชชุลดา สีจันทา, เบญจภรณ์ ประภักดี, ศรัณยา สุจริตกุล, เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์. คุณภาพอากาศทางด๎าน
 จุลชีววิทยาภายในโรงอาหารที่มีการระบายอากาศโดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา 
 หนํวยงานรัฐวิสาหกิจแหํงหนึ่ง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ             
 ครั้งที่ 8. วันที่ 16 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (นําเสนอ
 ปากเปลํา) 
 
 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓๓ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Mutchimwong A. Long Range Acoustic Device (LRAD). The Journal of the Royal Society 
 of Thailand. 2015; 40(4): 222-231. (In Thai) 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววท ๓๑๓ ภูมิอากาศวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๗๗ เสียงและความสั่นสะเทือน ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๒๒ การจัดการคุณภาพอากาศ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
๑ (๐-๓-๑) 

สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวมส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวมส ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓๔ 

๒๙. ชื่อ อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์  คนองเดช 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Environmental Science Brandenburg of Technology 

University Cottbus, Germany 
๒๕๕๕ 

วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล๎อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 

วท.บ. การจัดการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๒ 
 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
1. Aquatic Ecosystems 
2. Biodiversity Assessment and Management 
3. Application of Precautionary Principle for Biodiversity Conservation 
4. Ecosystem restoration 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
อนวัช ไทรทอง, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, กมลาภรณ์ คนองเดช, จําลอง อรุณเลิศอารีย์. การปรับตัวของ
 เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก . 
 Proceeding การประชุมวิชาการสิ่งแวดล๎อม ครั้งที่ ๑๖. ๒๕๖๐; ๑-๖. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Kanongdate K. Unpleasant biodiversity for city dwellers? Oral presentation in 
 EnvironmentAsia International Conference, Thailand. 2015. 
Kanongdate K. Species resilience on spatial floating mat. Oral presentation in ESA 
 International Conference  Sacramento, USA. 2014. 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓๕ 

Kanongdate K. Frog farming: Increase or drives loss of amphibians species diversity? 3rd 
 International Conference on Biodiversity & Sustainable Energy Development, June 
 24-26, 2014 Valencia Conference Centre, Valencia, Spain.2014. 
 
งานวิจัย (รายงานฉบับสมบูรณ์) 
 ๑. การศึกษาผลกระทบจากการขยายเมืองตํอระบบนิเวศหนองน้ําและสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
ริมฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยาฝั่งตะวันตก 
 ๒. โครงการยกระดับการประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพในเครือขํายกลุํมประเทศสมาชิกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ 
 ๓. การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศสังคมพืชเดี่ยว กรณีศึกษา ระบบนิเวศ
กกธูปฤาษี 
 
งานประชุมวิชาการ 
 การปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษา จังหวัด
นครนายก 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ICEN 361 Principle of Environmental Impact Assessment 4 (4-0-8) 
ENMT 606 Practices of Environmental Management and Technology 3 (0-6-3) 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment 3 (3-0-6) 
ENAS 700 Basic of Natural Resources for Environmental Security 3 (3-0-6) 
ENAS 700 Basic of Natural Resources for Environmental Security  3 (3-0-6) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๓๖ 

๓๐. ชื่อ อาจารย์ ดร.กันต์  ปานประยูร  

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
วท.ด. พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๔ 

วท.ม. เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๖ 

ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๑ 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๑ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. พลังงานทดแทน 

๒. เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
กันต์ ปานประยูร. ระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาด ๘ กิโลวัตต์ และ
 ความเป็นไปได๎ของการขยายระบบ. วารสารการพัฒนางานประจําสูํงานวิจัย. ๒๕๖๐: ๔(๑), ๗๖-
 ๘๖. 
กันต์ ปานประยูร. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช๎ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบ
 บ๎านพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับชุมชนชนบท. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี. ๒๕๖๐: ๑๐(๒), ๔๙-๖๘. 
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๑๓๗ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
กันต์ ปานประยูร. รายงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช๎ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก
 โครงการระบบบ๎านพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับชุมชนชนบท. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
 สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์. ๒๕๕๙: ๕๕-๐๓.  
กันต์ ปานประยูร. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สววส 352 
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน: มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๕๙. 
กัมปนาท ภักดีกุล, กันต์ ปานประยูร, นฤมล รัตนากรพันธุ์, ทัศนีย์ มั่นอนันต์ทรัพย์. รายงานวิจัยการ
 พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมของกาญจนบุรีและพื้นที่ที่
 เกี่ยวข๎อง เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย. นครปฐม: สํานักงานสนับสนุนการวิจัย. ๒๕๕๗. 
กันต์ ปานประยูร, ตวงยศ สุภีกิตย์, ระวี สุวรรณเดโชไชย, อังสนา จันทรนาค. รายงานวิจัยการศึกษา
 คุณลักษณะ และรูปแบบการเคลื่อนย๎ายแรงงานเพื่อเตรียมความพร๎อมสําหรับการเปิดโครงการ
 ทําเร ือน้ําล ึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย ที ่ส ํงผลกระทบตํอระบบสุขภาวะ. นครปฐม: 
 สํานักงานสนับสนุนการวิจัย. ๒๕๕๗.  
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทน ๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๗๐๓ การออกแบบทางนิเวศเพ่ือความม่ันคงด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๗๐๔ หลักการประเมินเทคโนโลยีสิง่แวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๗๐๖ การประเมินและวิเคราะห์ระบบในภาคสนาม ๑ (๐-๓-๐) 
สวทน ๗๐๗ การพัฒนาแบบมีสํวนรํวมของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน

ภาคสนาม 
๑ (๐-๓-๐) 

สวทน ๖๐๘ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
นวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๐๑ สิ่งแวดล๎อมเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๓๘ 

๓๑. ชื่อ อาจารย์ ดร.จิรทยา  พันธุ์สุข 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล๎าธนบุรี 
๒๕๕๕ 

วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 

ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕o 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๒๕๔๒ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. ด๎านเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม 
๑.๑) การประเมินการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากภาคขยะของเสีย 
๑.๒) การประเมินการปลดปลํอยมลพิษทางอากาศจากภาคขนสํง (ทางถนน) 
๑.๓) การจัดทําบัญชีการปลดปลํอยสารปรอทในประเทศไทย 
๑.๔) การใช๎เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลในการประเมินการเผาเศษชีวมวลทางการเกษตรในที่
โลํง 
๑.๕) การบําบัดน้ําเสียโดยใช๎เทคโนโลยีการดูดซับ 
๑.๖) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๒. ด๎านเทคโนโลยีพลังงาน 
๒.๑) การประเมินศักยภาพชีวมวลทางการเกษตรในการผลิตไฟฟูาและความร๎อน 
๒.๒) การกําหนดมาตรการการลดการใช๎พลังงานในภาคขนสํงของประเทศไทย 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Pansuk C, Vinitnantharat S. Investigations on the Fixed-bed Column Performance of Acid 
 Brown 75 Adsorption by Surface Modified Fly Ash Granules. Advanced material 
 Research. 2014; 931-932: 241-245. 
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๑๓๙ 

Pansuk C, Vitnantharat, S. Decolorization of Dye Wastewater by Adsorption on Fly Ash 
 Granules Coated with Hexadecyltrimethylammonium Bromide. Advances in 
 Environmental Biology. 2014; 8(15): 57-60. 
ชญาดา พันธุ์สุข, เอกพล จันทร์เพ็ญ, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์. การติดตามสถานการณ์การลักลอบเผา
 ขยะในพ้ืนที่เทกองบนพ้ืนกลางแจ๎งของประเทศไทยด๎วยข๎อมูลการสํารวจระยะไกล . วารสาร
 สิ่งแวดล๎อมศึกษา 2560; 8(16); C1-C9. 
ผกาวรรณ อุดร, ชญาดา พันธุ์สุข. ปัจจัยที่มีผลตํอการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
 อรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว. วารสารสิ่งแวดล๎อมศึกษา 2560; 8(16); 36-
 50. 
ภัคธีมา ตาลประสาท, ชญาดา พันธุ์สุข. การพัฒนาระบบจัดการของเสียสารเคมีและวัตถุอันตรายของ
 โรงพยาบาลเอกชนแหํงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสิ่งแวดล๎อมศึกษา 2560; 8(16); 51-
 65. 
พรพิมล พงษ์อินทร์ธรรม, อารุญ เกตุสาคร, ชญาดา พันธุ์สุข. ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอระดับความเสี่ยงของ
 การรับสัมผัสสารเบนซีนของพนักงานรับสินค๎าทางเรือในสถานประกอบการคลังสินค๎าเหลว. 
 วารสารสิ่งแวดล๎อมศึกษา 2560; 8(18); 84-92. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
งานวิจัย 
ชญาดา พันธุ์สุข, เอกพล จันทร์เพ็ญ.การประเมินการจัดการขยะมูลฝอยจากภาคครัวเรือนที่อยูํอาศัยใน
 เขตองค์การบริหารสํวนตําบลของจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง. ๒๕๕๙.  
ชญาดา พันธุ์สุข, อารุญ เกตุสาคร.การประยุกต์ใช๎เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพ่ือ
 ตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปราสาททอง อําเภอ
 บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.๒๕๕๙. 
ชญาดา พันธุ์สุข, เอกพล จันทร์เพ็ญ. การติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาขยะในพ้ืนที่เทกองบนพ้ืน
 กลางแจ๎งของประเทศไทยด๎วยข๎อมูลการสํารวจระยะไกล. ๒๕๕๙. 
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๑๔๐ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๕๒๔  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์เพ่ือการจัดการมลพิษ ๓ (๓-o-๖) 
สววส ๔๔๔ การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม ๓ (๓-o-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๒๙ การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๓๐ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๔๑ 

๓๒. ชื่อ อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ก าเนิดเพชร 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Dr. rer. nat.   Technische Chemie University of Hannover, 

 Germany 
๒๕๔๙ 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
ธนบุรี 

๒๕๓๔ 

วท.บ. ชีววิทยา รามคําแหง ๒๕๒๙ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   
 1.  Agriculture waste utilization for bio-energy and valuable compounds 
production. 
 2.  Biological wastewater treatment 
 3.  Organic Agriculture 
 4.  Application of environmental microbiology and biotechnology for pollution 
control  and treatment. 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
Laowattanaroj K, Kamnerdpetch C, Lertsuchatavanich U and Thavipoke P. Efficacy of 
 Chitosan Nanoparticles Loaded Bioactive Substance Obtained from Bacillus 
 subtilis B03 Cultures for Controlling Flower Rusty Spot Disease in Dendrobium. 
 Proceedings of the 7th Academic Meeting National and International Conference. 
 2016; 2585-2597. 
นุรี ทรัพย์เจริญ, จุฬาภรณ์ ก าเนิดเพชร, สุระ พัฒนเกียรติ, บัณฑิต ชาญณรงค์. การศึกษาประสิทธิภาพ
 การจัดการขยะในฝุายควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตวัคซีน. การประชุมวิชาการและการ
 นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๘. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย          
 ราชภัฏนครราชสีมา. ๒๕๕๘: ๕๐๓-๕๐๘. 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๒ 

อัจฉรา สุดโต, พัฒน ทวีโภค, จุฬาภรณ์ ก าเนิดเพชร, นฤมล จียโชค. สภาวะที่เหมาะสมในการกําจัดสี
ย๎อม  ชนิดแอคทีฟบลู 171 ด๎วยระบบคอลัมน์โดยใช๎เซลล์สาหรําย Chlorella vulgaris แห๎งที่ผํานการ
 ตรึงแบบผสมบนเม็ดอัลจิเนต-ไคโตซาน.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีระหวํางสถาบัน ครั้งที่ ๓. ๒๕๕๘; ๘๔๐-๘๔๖ 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENES 200 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อม 3 (2-3-5) 

ENES 322 การจัดการของเสียอันตราย 3 (3-0-6) 
ENES 341 การใช๎ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3 (3-0-6) 
ICEN 211 Fundamentals and Applications of Environmental Microbiology  4 (3-2-7) 
ICEN 341 Environmental Quality Analysis I    4 (2-4-6) 
ICEN 343 Environmental Quality Analysis II    4 (2-4-6) 
ICEN 414 Waste Utilization    4 (4-0-8) 
ICEN 421 Water and Wastewater Treatment    4 (4-0-8) 
ICEN 422 Solid and Hazardous Waste Management    4 (4-0-8) 
ICEN 496 Senior Project in Environmental Studies    6 (0-12-6) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๓ 

๓๓. ชื่อ อาจารย์ ดร.นพพล  อรุณรัตน์ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Environmental Science and Engineering Tsinghua University, China ๒๕๖๐ 

Ph.D. Environmental Resources (Soil Science) Hokkaido University, Japan ๒๕๖๐ 

M.Sc. Technology of Environmental Management Mahidol University, Thailand ๒๕๕๑ 

B.Sc. Technology for Marine and Coastal 
Resources Management 

Walailak University, Thailand ๒๕๔๘ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. Life Cycle Assessment (LCA) 
2. Carbon Footprint, Water Footprint and Energy consumption 
3. Agricultural systems: Conservation Agriculture, Sustainable Agriculture, Climate-

Smart Agriculture, and Food Security 
4. Soil Science: Agricultural management practices, Greenhouse gases emission, 

Carbon and Nitrogen cycling in agroecosystem, Landuse changes, and Soil carbon 
sequestration 

5. Modelling: APEX (Agricultural Policy/Environmental extender) model, EPIC 
(Environmental Policy Integrated Climate) model, SWAT (Soil and Water 
Assessment Tool) model), and CROPWAT model 

6. Global climate change: Impact, Vulnerability, Adaptation, Mitigation, Economic 
and Policy 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๔ 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sereenonchai S, Arunrat N, Xu P, Xue Y. Diffusion and Adoption behavior of 
 environmentally friendly innovation: Sharing from Chinese Society. International 
 Journal of Behavioral Science 2017; 12(2): 90-109. 
Arunrat N, Pumijumnong N. The Preliminary Study of Climate Change Impact on Rice 
 Production and Economic in Thailand. Asian Social Science 2015; 11(15): 275-294. 
Arunrat N, Pumijumnong N. Assessment of vulnerability to food security of farmers in 
 Sisaket province, Thailand. Journal of International academic Research for 
 Multidisciplinary 2015; 3(3): 256-281.  
Arunrat N, Pumijumnong N. Evaluation of Erosion Productivity Impact Calculator (EPIC) 
 for Nitrogen Losses in Rice Paddy of Thailand. Asian Journal of Agricultural 
 Research 2014; 1-14. DOI:10.3923/ajar.2014.  
Arunrat N, Pumijumnong N, Phinchongsakuldit A. Estimating Soil Organic Carbon 
 Sequestration in Rice Paddies as Influenced by Climate Change under Scenario A2  
 and B2 of an i-EPIC model of Thailand. EnvironmentAsia 2014; 7(1): 65-80. 
Arunrat N, Pumijumnong N. Simulating the rice yield change in Thailand under SRES A2 
 and B2 scenarios with the EPIC model. Journal of Agri-Food and Applied Sciences 
 2013; 1(4): 119-125.  
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
บทความในหนังสือ: 
Arunrat N, Pumijumnong N. The Preliminary Study of Climate Change Impact on Rice 
 Production and Economic in Thailand. In: Cecep Effendi, Vasanthi Rajendran, and 
 M.H. Kawsar (Eds). Climate Change Vulnerability: Cases from CIRDAP Member 
 Countries. Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific, 
 Dhaka, Bangladesh. 2016; 28-56. ISBN: 984-8104-75-5. 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๕ 

ประชุมวิชาการ: 
Mar Lar N, Pumijumnong N, Roachanakanan R, Arunrat N, Tint S. An Assessment of 
 Climate Variability on Farmers’ Livelihoods Vulnerability in Ayeyarwady Delta of 
 Myanmar. The 4th EnvironmentAsia International Conference “Practical Global 
 Policy and Environmental Dynamics”, June 21-23, 2017, Bangkok, Thailand. 
Arunrat N, Wang C, Pumijumnong N, Sereenonchai S, Cai W. Farmers’ intention and 
 decision to adapt to climate change: a case study in the Yom and Nan basins, 
 Phichit province of Thailand. The 4th EnvironmentAsia International Conference 
 on “Practical Global Policy and Environmental Dynamics” June 21-23, 2017, 
 Bangkok, Thailand  
Arunrat N, Pumijumnong N, Phinchongsakuldit A. Estimating Soil Organic Carbon 
 Sequestration in Rice Paddies as Influenced by Climate Change under Scenario A2 
 and B2 of an i-EPIC model of Thailand. The 2nd EnvironmentAsia International 
 Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change” May 15-
 17, 2013, A-ONE the Royal Cruise Hotel Pattaya, Chonburi, Thailand 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๓๕๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางสิ่งแวดล๎อม ๒ (๒-๐-๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๒๘ การสื่อสารสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๖ 

๓๔. ชื่อ อาจารย์ ดร.นรินทร์  บุญตานนท์ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Biological Sciences Graduate School of Science, 

Kyoto University,Japan 
๒๕๔๔ 

วท.ม. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๓๙ 

วท.บ.  เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๒๕๓๖ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   
1. Environmental Innovation 
2. Micro Pollutants in Environment 
3. Biogeochemistry 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Supreeyasunthorn P, Boontanon SK, Boontanon N. Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 
 and perfluoroctanoic acid (PFOA) contamination from textiles. Journal of 
 Environmental Science and Health, Part A. 2016; 51(6):472-477. 
Pattanasuttichonlakul J, Boontanon N, Boontanon SK. Contamination of Perfluorooctane 
 Sulfonated (PFOS) and Perfluoroocatanoic Acid (PFOA) in Air. International Journal 
 of Advances in Agricultural & Environmental Engineering. 2014; 1:66-71. 
Usawanuwat J, Boontanon N, Boontanon SK. Analysis of Three Anticancer Drugs (5-
 Fluorouracil, Cyclophosphamide and Hydroxyurea) in Water Samples by HPLC-
 MS/MS. International Journal of Advances in Agricultural & Environmental 
 Engineering. 2014; 1:72-76. 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๗ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
อนุสิทธิบัตร เลขท่ี ๙๕๕๓ ชุดผลิตพลังงานไฟฟูาจากลมคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ (๒๕๕๘) 
อนุสิทธิบัตร เลขท่ี ๙๑๓๒ เครื่องเก็บอนุภาคและละอองเกสรในอากาศ (๒๕๕๗) 
อนุสิทธิบัตร เลขที่ ๗๘๖๐ เครื่องกําจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนและกรรมวิธีการกําจัดขยะอินทรีย์ 
(๒๕๕๖) 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๓๒๐ การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๔๑ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT 605 Research Methodology and Advanced Statistics 3 (3-0-6) 
สวทน ๖๑๖ เทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๒๑ เทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อมเชิงสร๎างสรรค์ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๑๑ มลพิษสิ่งแวดล๎อมชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๒๓ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๘ 

๓๕. ชื่อ อาจารย์ ดร.นวพร  กาญจนศิรานนท์ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. การจัดการสิ่งแวดล๎อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล๎อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๔ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. Air Pollution 
2. Health Risk Assessment 
3. Solid Waste Management 
4. Hazardous Waste Management 
5. Wastewater Treatment 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Kanjanasiranont NP, Prueksasit TN, Morknoy DS. Inhalation Exposure and Health Risk 
 Levels to BTEX and Carbonyl Compounds of Traffic Policeman Working in the 
 Inner City of Bangkok, Thailand. Atmos Environ. 2017; 152:111-20. 
Tunsaringkarn TS, Prueksasit TN, Sematong SN, Siriwong WS, Kanjanasiranont NP, 
 Zapuang KY, Morknoy DS, Rungsiyothin AS. Volatile Organic Compounds Exposure 
 and Health Risks among Street Venders in Urban Area, Bangkok. J Environ Occup 
 Sci. 2014; 3:31- 8. 
Tunsaringkarn TS, Prueksasit TS, Morknoy DS, Siriwong WS, Kanjanasiranont NP, 
 Semathong SN, Rungsiyothin AS, Zapaung KY. Health Risk Assessment and Urinary 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๔๙ 

 Biomarkers of VOCs Exposures among Outdoor Workers in Urban Area, Bangkok, 
 Thailand. Int J  Environ Pol Sol. 2014; 2:32-46. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๒-๐-๔) 
สววส ๓๒๒ การจัดการของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๕๓ พิษวิทยาสิ่งแวดล๎อมและการประเมินความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางสิ่งแวดล๎อม ๒ (๒-๐-๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๕๐ 

๓๖. ชื่อ อาจารย์ ดร.บัณฑิต  ชาญณรงค์ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
D.Eng. Environmental Engineering and 

Management 
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเซีย ๒๕๕๗ 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ๒๕๓๔ 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์  
(วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๐ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. Water engineering (membrane and physico-chemical process)  
2. Wastewater engineering  
3. Solid waste management 
4. Hazardous waste management  
5. Infectious waste 
6. Clean technology and waste-to-energy 
7. Environmental management and planning 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นภวรรณ โพธิ์ทอง, จารุวรรณ วงศ์ทะเนตร, บัณฑิต ชาญณรงค์, เจนจิต เอ่ียมจตุรภัทร. ผลของ
 อัตราสํวนของผักตบชวาและตะกอนแปูงมันสําปะหลังสําหรับผลิตก๏าซชีวภาพและเชื้อเพลิงอัด
 ก๎อน. การประชุม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ ๑๓. 
 นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. ๒๕๕๙: ๒๖๓๖-๒๖๔๓. 
จักรภพ วรเจริญศรี, จารุวรรณ วงศ์ทะเนตร, เบญจภรณ์ ประภักดี, บัณฑิต ชาญณรงค์. ผลของ
 อัตราสํวนคาร์บอนตํอไนโตรเจนและหัวเชื้อที่มีตํอการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากน้ําเสีย
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๑๕๑ 

 โรงงานผลิตแปูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ครั้งที่ ๑๒. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. ๒๕๕๘: ๑๖๔๓-๑๖๕๐. 
นุรี ทรัพย์เจริญ, จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร, สุระ พัฒนเกียรติ, บัณฑิต ชาญณรงค์. การศึกษาประสิทธิภาพ
 การจัดการขยะในฝุายควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตวัคซีน. การประชุมวิชาการและการ
 นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๘. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย            
 ราชภัฏนครราชสีมา. ๒๕๕๘: ๕๐๓-๕๐๘. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๒๒๐   การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๒๒๑   การจัดการขยะมูลฝอย ๓ (๓-๐-๖) 

สววส ๓๒๒ การจัดการของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๔๕ เทคโนโลยีสะอาด ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๙๖ Project in Environmental Science and Technology ๓ (๐-๙-๓) 
ICEN 313 Waste Minimization and Clean Technology 4 (4-0-8) 
ICEN 341 Environmental Quality Analysis I 4 (2-4-4) 
ICEN 342 Environmental Pollution II 4 (4-0-8) 
ICEN 421 Water and Wastewater Treatment 4 (4-0-8) 
ICEN 422 Solid and Hazardous Waste Management 4 (4-0-8) 
ICEN 496 Research Project in Environmental Studies  6 (0-12-6) 

สวทบ ๕๒๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๑ การจัดการขยะ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
สวมส ๖๐๔ การคิดอยํางเป็นระบบ ๓ (๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๑๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
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๑๕๒ 

๓๗. ชื่อ อาจารย์ ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ 

คุณวุฒ ิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการวางแผน
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือพัฒนาชนบท 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแมํโจ๎ 

2537 
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งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   
 1. วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขานิเวศวิทยาประยุกต์ 
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3. การบริหารจัดการก๏าชเรือนกระจก 
 4. การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เกษตร 
 5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสํารวจจากระยะไกล และระบบกําหนดตําแหนํงบนพ้ืนโลก 
 6. การวางแผนและออกแบบสภาพแวดล๎อม  

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
ชามาภัทร ทองสมุทร, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ. การลดการปลํอยไนตรัสออกไซด์และมีเทนจากนาข๎าวด๎วย
 การประยุกต์สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นรํวมกับการจัดการน้ํา. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
 ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การศึกษาเชิงสร๎างสรรค์. 16-17 กรกฎาคม 2558. ศูนย์
 มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 2558. หน๎า 2982-2995. 
นิศาชล เรืองโสม, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ. การบรรเทาการชะละลายอนินทรียสารไนโตรเจนจากการผลิต
 ข๎าวด๎วยการเติมสารยับยั้งไนตริฟิ เคชั่น. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
 นานาชาติ  ครั้ งที่  5 เรื่อง การศึกษาเชิงสร๎างสรรค์ .  16 -17 กรกฎาคม 2558. ศูนย์
 มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 2558; 3301-3312. 
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๑๕๓ 

หนังสือ-ต ารา 
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ. ขอค๎นพบสําคัญในรายงานฉบับที่ 5 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวําด๎วยการ
 เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. ใน: อํานาจ ชิดไธสง, ปริเวท วรรณโกวิท, มัทนพรรณ จิ๋วเจียม, อัศมน 
 ลิ่มสกุล, ศุภกร ชินวรรโณ และชโลทร แกํนสันติสุขมงคล, บรรณาธิการ. รายงานการสังเคราะห
 และประมวลสถานภาพองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2: องคความรู
 และขอมูลขาวสารปจจุบันดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย. คณะทํางานกลุมที่ 1 พิมพ์
 ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559. หน๎า 4-11. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Kachenchart B, Kuhakarn C, Pootanakit K, Jaipetch T, Sirithunya P, Pongyuen w, 
 Hongthong S, ManitkooS1,Thongsamut C, RuangsomN, Sukruedeehansa T. 
 Biological nitrification inhibitory properties of root exudates from traditional Thai 
 rice (Oryza sativa L.) and their mitigation of N2O and CH4 emission from paddy 
 soil. In The 4th International Rice Congress (IRC2014) Rice for the World. 27th 
 October - 1st November 2014, Bitec BangNa, Bangkok, Thailand. Bangkok: 
 International Rice Research Institute (IRRI); 2014. 
กัมปนาท ภักดีกุล, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, วัชระ เสือดี, ธีระพล ตั๊งสมบุญ, ไพโรจน์ แสงจินดา, ศิริรัตน์ 
 โสภณ, ศุภชัย แก๎วลําใย. รายงานการวิจัยการประยุกต์แบบจําลองการใช๎น้ําชลประทานและคํา
 สัมประสิทธิ์การใช๎น้ํา (Kc) ของข๎าวไทยเพ่ือบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎
 น้ําชลประทานในการผลิตข๎าวไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
 มหาชน); 2560. รายงานการวิจัยหมายเลข: PRP57050221260. 
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, มารุต ราชมณี, ธีระพล  ตั๊งสมบุญ. รายงานการวิจัยวอ
 เตอร์ฟุตพริ้นท์ ดัชนีความเครียดของน้ํา และผลกระทบขั้นสุดท๎ายรายเดือน จากการใช๎น้ําเพ่ือ
 การปลูกข๎าวในลุํมน้ําเจ๎าพระยา. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
 มหาชน); 2560. รายงานการวิจัยหมายเลข: PRP57050221260. 
เอกวัล ลือพร๎อมชัย, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, รัติยาพร ใจดี, กัลย์สุดา ดวงศรีแก๎ว. การพัฒนาหัวเชื้อ
 แบคทีเรียผสมเพ่ือสํงเสริมการเจริญและการฟ้ืนตัวของพืชเศรษฐกิจในสภาวะแห๎งแล๎ง .  
 กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย; 2560. รายงานการวิจัยหมายเลข: SRI5820206. 
กัมปนาท ภักดีกุล, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, วัชระ เสือดี, ธีระพล ตั๊งสมบุญ, ไพโรจน์ แสงจินดา, ศิริรัตน์ 
 โสภณ, ศุภชัย แก๎วลําใย. รายงานการวิจัยการประยุกต์แบบจําลองการใช๎น้ําชลประทานและคํา
 สัมประสิทธิ์การใช๎น้ํา (Kc) ของข๎าวไทยเพ่ือบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎
 น้ําชลประทานในการผลิตข๎าวไทย ภายใต๎สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. กรุงเทพฯ: 
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๑๕๔ 

 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ; 2559. รายงานการวิจัยหมายเลข : 
 PRP56050216770. 
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, ชุติมา คูหากาญจน์, กุศล ภูธนกิจ, กัญญณัช ศิริธัญญา, วัลลภ พงษ์ยืน, ถาวร ใจ
 เพ็ชร, วิษุวัต สงนวล, เมธา มีแต๎ม, อุษณีษ์ พิชกรรม. รายงานการวิจัยความสามารถยับยั้งไนตริ
 ฟิเคชั่นในระดับไรํนาของข๎าวพ้ืนเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 (องค์การมหาชน); 2559. รายงานการวิจัยหมายเลข: PRP5605021660. 
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, วัลลภ พงษ์ยืน. รายงานการวิจัยการศึกษาปริมาณก๏าชมีเทนในระบบข๎าวนาน้ํา
 น๎อย. เชียงใหมํ: สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ; 2559. รายงานการวิจัย
 หมายเลข 32/2558 
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, ชุติมา คูหากาญจน์, กุศล ภูธนกิจ, กัญญณัช ศิริธัญญา, วัลลภ พงษ์ยืน, ถาวร ใจ
 เพ็ชร, ปวีณา ไตรเพ่ิม, อทิตยา ศิริภิญญานนท์. รายงานการวิจัยการค๎นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและคุณลักษณะบางประการจากข๎าวและหญ๎า
 บางชนิด. กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2558. รายงานการ
 วิจัยหมายเลข: PRP5505020150. 
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, ศิตะ มานิตกุล, ชามาภัทร ทองสมุทร, นิศาชล เรืองโฉมวัลลภ พงษ์ยืน, ธันวา สุข
 ฤดีหรรษา. ทางเลือกการลดการปลํอยไนตรัสออกไซด์และมีเทนจากนาข๎าวด๎วยสารยับยั้งไนตริ
 ฟิเคชั่น. ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล๎อมครั้งที่ 13. 26-28 มีนาคม 2557. โรงแรมเดอะ ทวิน 
 ทาวเวอร์. กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อมแหํงประเทศไทย. 2557. 
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, วัลลภ พงษ์ยืน,  เมธา มีแต๎ม, ปัทมา ศิริธัญญา, ชุติมา คูหากาญจน์,อุษณีษ์ พิชกร
 รม, กุศล ภูธนกิจ, วิษุวัต สงนวล, ถาวร ใจเพ็ชร. ประสิทธิภาพการใช๎ไนโตรเจนที่มีอยูํในดินของ
 ข๎าวพันธุ์พื้นเมืองไทย 5 สายพันธุ์. ใน การประชุมวิชาการข๎าวแหํงชาติ ครั้งที่ 3. 11-12 กันยายน 
 2557. โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ. 
 2557. 
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๑๕๕ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ 531 การจัดการก๏าชเรือนกระจก 3-0-6 
สวทน 700 พ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม 3-0-6 
สวทม 623 เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา 3-0-6 
สวมส 605 ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมแบบองค์รวมของเมืองนําอยูํในภาคสนาม 0-3-0 
สวมส 630 สังคมคาร์บอนต่ํา 3-0-6 
สวมส 607 บูรณาการการจัดการเมืองนําอยูํและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืนในภาคสนาม 0-3-0 
สวมส 609 สัมมนาการจัดการเมืองนําอยูํและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน 0-3-0 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ 531 การจัดการก๏าชเรือนกระจก 3-0-6 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๑๕๖ 

๓๘. ชื่อ อาจารย์ ดร.ปรมิตา  พันธ์วงศ์  

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม University of York, UK ๒๕๕๖ 

M.Sc. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐ 

B.Sc. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๔๗ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. เรณูวิทยา 

๒. อนุกรมวิธานพืช 

๓. บรรณชีวินวิทยา 

๔. นิเวศวิทยาพืช 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Punwong P, Sritrairat S, Selby K, Marchant R, Pumijumnong N, Traiperm P. An 800 year 
 record of mangrove dynamics and human activities in the upper Gulf of Thailand. 
 Vegetation History and Archaeobotany. 2017 Nov 11:1-5. DOI: 10.1007/s00334-
 017-0651-x.  
Punwong P, Juprasong Y, Traiperm P. Effects of an oil spill on the leaf anatomical 
 characteristics of a beach plant (Terminalia catappa L.). Environmental Science 
 and Pollution Research. 2017 Sep 1;24(27):21821-8.  
Prendergast ME, Rouby H, Punwong P, Marchant R, Crowther A, Kourampas N, Shipton C, 
 Walsh M, Lambeck K, Boivin NL. Continental Island Formation and the 
 Archaeology of Defaunation on Zanzibar, Eastern Africa. PloS one. 2016 Feb 
 22;11(2):e0149565. 
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๑๕๗ 

Woodroffe SA, Long AJ, Punwong P, Selby K, Bryant CL, Marchant R. Radiocarbon dating 
 of mangrove sediments to constrain Holocene relative sea-level change on 
 Zanzibar in the southwest Indian Ocean. The Holocene. 2015 Feb 25(5): 820–831. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๑๐ นิเวศวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๒ การจัดการชายฝั่งอยํางบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT 606 Practices of Environmental Management and Technology 3 (0-6-6) 
ICEN 361 Principles of Environmental Impact Assessment 4 (4-0-8) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๓๘ การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมในอดีตและการประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๕๘ 

๓๙. ชื่อ อาจารย์ ดร.เพชญ์  เตชรัตน์ 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Environmental Systems Engineering University of  Regina, 

Canada 
๒๕๕๖ 

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. แบบจําลองคณิตศาสตร์สิ่งแวดล๎อม (Environmental Modeling) 

๒. เทคโนโลยีถํานหินสะอาด และการดักจับและการจัดเก็บก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Clean 
Coal Technology and Carbon Capture and Storage) 

๓. แบบจําลองการผลิตพลังงานจากขยะ (Waste to Energy modeling) 

๔. วิศวกรรมสํารวจ เทคโนโลยีภาพถํายดาวเทียมและการสร๎างแบบจําลองด๎านภูมิสารสนเทศ 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sangdit P, Techarat P. An impact of using coal as a source of energy: a case study of 
 simulating: Coal dust dispersion from a coal stockpile, the Energy Network of 
 Thailand. 2017(13): 579-585. 
Techarat P. Energy from Tidal Current, the Energy Network of Thailand. Thailand. 
 2017(13): 1729-1732. 
Kinlaor T, Techarat P. Suitable conditions for furfural production from waste using 
 hydrothermal liquefaction process, the Energy Network of Thailand. 2017(13): 
 125-130. 
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๑๕๙ 

Jitmung W, Techarat P. Comparison between Fermentation and Hydrothermal 
 Liquefaction Conversion Waste to Energy: Sri Muang Market, Ratchaburi, Thailand 
 – a Case Study, the Energy Network of Thailand. 2017(13): 120-124. 
Techarat P. The Future of Coal, CCS and Clean Coal Technologies after Paris. Global 
 Energy Security and Climate Change Challenges, South Korea, King's College 
 London. 2016: 1-7. 
 https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/warstudies/research/groups/eucers/even
 ts/seoul2016.aspx (accessed) 
Supankan G, Techarat P.  Monitoring air quality caused by electricity generation using 
 remote sensing, the Energy Network of Thailand. 2016(12): 988-994.  
Pangjan S, Techarat P.  Environmental performance analysis of clean coal technology: 
 Krabi coal-fired power plant case study, the Energy Network of Thailand. 
 2016(12): 999-1001.  
Sapapisut R, Saad C, Techarat P. Environmental friendly coal storage and distribution 
 center, the Energy Network of Thailand. 2016(12): 982-987. Pet Techarat. School 
 Environmental Education, a learning by doing method, Innovation in education 
 Thailand. 2015(11): 85-89. 
Prangchan S, Techarat P. Life cycle assessment of cooling system: a case study of 
 Ratchaburi power plant, the Energy Network of Thailand. 2015(11): 1353-1360.  
 
หนังสือ 
Techarat P, Veawab A, Piwowar JM, et al. Advances in Environmental Research, Volume 
 62, Justin A. Daniels ed. New York, NY:  Nova Science Publishers. 2017. 
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๑๖๐ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ICEN 402 Geoinformatiocs 4 (3-2-7) 

สวทบ ๕๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๓๒ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๓๑ อุทกวิทยาสําหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ  ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๘ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและ

นวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

สววส ๒๓๐ ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๒๑ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๑๐ นิเวศวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๒๓ มลพิษทางอากาศ ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๔ การคิดอยํางเป็นระบบ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๑ (๑-๐-๒) 
สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม ๒ (๐-๖-๒) 
สวทบ ๖๓๑ การจัดการระบบสิ่งแวดล๎อมสําหรับอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๓๒ แบบจําลองสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๖๑ 

๔๐. ชื่อ อาจารย์ ดร. เพียงใจ  พีระเกียรติขจร 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Chemical Engineering  The University of 

Queensland, Australia 
๒๕๕๙ 

วท.ม.  เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าธนบุรี 

๒๕๕๔ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. Renewable energy- solar energy conversion and solar cell 

2. Solar water splitting system for hydrogen production and water treatment 
3. Functional nanomaterials for energy and environmental applications 
4. Photocatalytic process for air pollutants degradation 
5. Waste water treatment technologies 
6. Solid waste management 
7. Quantitative evaluation and theoretical modelling of greenhouse gases emission 

in climate change scheme 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Thaweesak SS, Wang SC, Lyu MQ, Xiao M, Peerakiatkhajohn PJ, and Wang LZ. Boron-
 doped  graphitic carbon nitride nanosheets for enhanced visible light 
 photocatalytic water  splitting. Dalton Trans 2017; 46:10714-10720. 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๖๒ 

Wang SC, Yun JH, Luo B, Butburee TR, Peerakiatkhajohn PJ, Thaweesak SS, Xiao M, 
 Wang LZ, Recent Progress on Visible Light Responsive Heterojunctions for 
 Photocatalytic Applications. J Mater Sci Technol 2017;33: 1-22. 
Peerakiatkhajohn PJ, Yun JH, Wang SC, Wang LZ. Review of recent progress in unassisted 
 photoelectrochemical water splitting: from material modification to configuration 
 design. J Photons Energy 2016; 7:012006-21. 
Thaweesak SS, Lyu MQ, Peerakiatkhajohn PJ, Butburee TR, Chen HJ, Wang LZ, et al. 
 Two-Dimensional g-C3N4/Ca2Nb2TaO10 Nanosheet Composites for Efficient Visible 
 Light Photocatalytic Hydrogen Evolution. Appl Catal B 2016; 202:184- 90 .  
Zhao ZF, Butburee TR, Peerakiatkhajohn PJ, Lyu MQ, Wang LZ. Zheng HJ, et al.  Etching 
 Treatment of Vertical WO3 nanoplates as Photoanode for Enhanced 
 Photoelectrochemical Performance, RSC Adv 2016; 6: 68204-10. 
Zhao ZF, Butburee TR, Peerakiatkhajohn PJ, Lyu MQ, Wang LZ.  Zheng HJ, et al.  Carbon 
 Quantum Dots sensitized Vertical WO3 Nanoplates with Enhanced 
 Photoelectrochemical Properties. ChemistrySelect 2016; 1: 2772-7. 
Peerakiatkhajohn PJ, Yun JH, Chen HJ, Lyu MQ, Butburee TR, Wang LZ. Stable Hematite 
 Nanosheet Photoanodes for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting. Adv 
 Mater 2016; 28: 6405- 10. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Peerakiatkhajohn PJ, Yun JH, Chen HJ, Lyu MQ, Butburee TR, Wang LZ. Co-Pi/Ag/Fe2O3 
 nanosheet photoanodes for dual function photoelectrochemical system. 1st 
 International Energy and Environmental Materials Forum and 3rd Inorganic and 
 Nanomaterials Forum; 2016 February 2-6; Brisbane, Australia. 
Peerakiatkhajohn PJ, Butburee TR, Yun JH, Chen HJ, Wang LZ. Hybrid nanostructured 
with  plasmonic Au@TiO2 Core Shell nanoparticles for enhanced photoelectrochemical 
 system, Centres for Theoretical and Computational Molecular Science (CTCMS) 
 Symposium; 2015 May 21; Brisbane, Australia. 
Peerakiatkhajohn PJ, Butburee TR, Yun JH, Chen HJ, Wang LZ. Tandem photoelectrodes 
 containing Au@TiO2 core-shells and p-Cu2O for enhanced photoelectrochemical 
 hydrogen production, Australian Nanotechnology Network -ECR Workshop 
 Conference; 2014 July 10-11; Sydney, Australia. 
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๑๖๓ 

Peerakiatkhajohn PJ, Butburee TR, Yun JH, Chen HJ, Wang LZ. Nanostructured p-Cu2O 
 thin Film combined with plasmonic Au@TiO2 core shell nanoparticles for efficient 
 photoelectrochemical hydrogen generation, 5th International NanoBio 
 Conference; 2014 July 7-10; Brisbane, Australia. 
ภาระงานสอนปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๓๕๒   เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ๓ (๓-๐-๖)   
สวศท ๑๐๕   บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖)   
สววส ๔๙๑   ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางสิ่งแวดล๎อม ๒ (๒-๐-๔) 
สววส ๓๕๓ พิษวิทยาสิ่งแวดล๎อมและการประเมินความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ ๒ (๒-๐-๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๖๔ 

๔๑. ชื่อ อาจารย์ ดร. มณฑิรา ยุติธรรม   

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี ๒๕๕๔ 
วท.ม. การจัดการทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี ๒๕๔๔ 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
๒๕๔๑ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; การหมุนเวียนคาร์บอนและก๏าซเรือนกระจก , การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัฑณ์, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการวิเคราะห์ความเปราะบาง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒. วิทยาศาสตร์ทางดิน 
๓. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Reim, A, Hernández, M, Klose, M, Chidthaisong, A, Yuttitham, M, and Conrad, R. 
 Response of methanogenic microbial communities to desiccation stress in 
 flooded and rain-fed paddy soil from Thailand. Frontiers in Microbiology. 2017; 
 (8), 1-17. 
Yuttitham M, Sukserm T, Sintarasukit and Suwanmance S. Greenhouse gases emission 
 from tourism activities at Change National Park and Coral reef tourism at Mak, 
 Rang, and Kradad Island, Trad province. International Journal of the 
 Computer, the Internet and Management. 2014; 22: 60-63. 
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๑๖๕ 

Karawake K, Nutmagul W, Navanugraha C, Suncharitgul S, Yuttithum M, and Rungjarat H. 
 The Usage of Gibberellin-Rich Seed-Waste for Vegetable Growth Enhancement: A 
 Case Study of RambutanSeed. Environment and Natural Resources Journal. 2014; 
 (12):7-17. 

 
บทความทางวิชาการ 
Ruangchu, U and Yuttitham M. The Measurement of Nitrous Oxide Emission from Maize 
 Cultivation. The 4th EnvironmentAsia International Conference, Chulalongkorn 
 University, Bangkok, Thailand, June 21-23; 2017: 222-231. 
Chumchuen, T and Yuttitham M. Vulnerability Assessment of Rice Cultivation 
 Community from Climate Change and Agricultural Policy of Community: A Case 
 Study of Community in Tambon Krasiao, Samchuk Distric, Suphanburi Province. 
 National Environmental Conference 16th, The Twin Towers Hotel, Bangkok, 
 Thailand. May 17-18 2017; 2017: 1-8. 
Ruangchu U, Yuttitham M, Nitrous Oxide Flux of Agricultural Soil in Maize. National 
 Environmental Conference 15th, The Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand. May 
 11-13 ;2016: 1-8.  
Yuttitham M, Panin P, Phromphantakorn  O, Prasertmak Y. Greenhouse gases emission of 
 maize cultivation: A case study in Nakhon Ratchasima province, Thailand. ISC 
 2015 - Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security 2015, August 17-
 20; Cha Am, Thailand. 2015; 2015: 119. 
Boonmark J and Yuttitham M. Carbon Footprint in Pineapple Cultivation: A Case Study in 
 Amphoe BanKha, Ratchaburi Province. The 34th National graduate Research 
 Conference (2015): 2015, March 27, Khonkhen University, Khonkhen, Thailand; 
 2015.  
 
หนังสือและต ารา 
มณฑิรา ยุติธรรม. หนํวยที่ ๑๔ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด๎านการเกษตร . ใน:            
 ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน. (บรรณาธิการ). แนวทางการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศทาง
 ภูมิศาสตร์และการประยุกต์ Geographic Information System and Application 99707 
 หนํวยที่ ๑-๑๕. นนทบุรี : โครงการตํารา บัณทิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช:  มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช; ๒๕๕๗, หน๎า ๑๔/๑ – ๑๔/
 ๔๔. 
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๑๖๖ 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววท ๔๙๖ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม ๓ (๐-๙-๓) 
สววท ๔๙๑ ทัศนศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม ๑ (๐-๓-๑) 
สววท ๒๓๐ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล๎อมและปฐพีวิทยา ๓ (๒-๓-๕) 
สววท ๒๑๐ นิเวศวิทยา ๓ (๒-๓-๕) 
สวทน ๗๐๐ พ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๗๐๔ หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทน ๖๐๓ หลักการออกแบบเครื่องมือ การประดิษฐ์เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) 

สวทน ๖๐๘ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรม
เพ่ือความมั่นคงด๎านสิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๕๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๓๕๒ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ๓ (๓-๐-๖) 
สวจท ๖๐๖ การจัดการสิ่งแวดล๎อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อมภาคปฏิบัติ ๓ (๐-๖-๐) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๑๕ ดิน การใช๎ประโยชน์ที่ดินและดินเสื่อมโทรม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๖๗ 

๔๒. ชื่อ อาจารย์ ดร.รัชพงษ์  กลิ่นศรีสุข 

คุณวุฒ ิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Urban Environmental 

Management 
Asian Institute of 
Technology,Thailand 

๒๕๕๖ 

M.A. Economic and Social Studies University of the Manchester, 
England 

๒๕๔๔ 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ๒๕๓๖ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
1. Eco-industrial Town 
2. Energy Economics 
3. Green Logistics 
4. Health Impact Assessment 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Srisantear P, Klinsrisuk R, Chooweaw S. Valuation of Water Onion Conservation in Ranong 
 and Phang Nga Provinces, Thailand. The 2nd Environment and Natural Resources 
 International Conference on 16th – 17th of November 2016, The Krungsri River 
 Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. 2016: 84-88. 
ปิยะวุฒิ สมวงศ์, รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข. ความเต็มใจจํายเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบตํอระบบนิเวศทางทะเล
 จากโครงการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลของประชาชนในเกาะเตํา . การประชุมวิชาการสิ่งแวดล๎อม 
 ครั้งที่ ๑๖. ๒๕๖๐: ๑-๖. 
วัลลภา แสนสีดา, รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข, มณฑิรา ยุติธรรม, สยาม อรุณศรีมรกต. การประเมินประสิทธิภาพ
 การจัดการขยะติดเชื้อทางด๎านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อม . การประชุมวิชาการ Economy and 
 Environment Institute – Lower Mekong Subregion (EEI-LMS). ๒๕๕๙: ๘๑-๙๑. 
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๑๖๘ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
1. โครงการการประเมินผลกระทบตํอสุขภาพจากการได๎รับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศของประชาชนใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและต๎นทุน-ผลประโยชน์จากกิจกรรมการลดการเผาตอซังข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่โลํง
เชิงเศรษฐศาสตร์ (2559) 
ชื่อแหลํงทุน: กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. โครงการการประเมินมูลคําทางเศรษฐศาสตร์ของพลับพลึงธาร (2559) 
ชื่อแหลํงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 
3. แผนงานการกําหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการทํองเที่ ยวเชิงกีฬากอล์ฟ
สําหรับนักทํองเที่ยวกลุํมเปูาหมาย (2560) 
ชื่อแหลํงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
4. โครงการประเมินปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกสถานที่เลํนกอล์ฟของนักทํองเที่ยวกลุํมเปูาหมาย 
(2560) 
ชื่อแหลํงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
5. แผนงานการประเมินความคุ๎มคําทางการเงินของรูปแบบโครงการรํวมลงทุนระหวํางภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทําเรือปากบารา (2560) 
ชื่อแหลํงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
6. โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนของรูปแบบการรํวมลงทุนระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน (2560) 
ชื่อแหลํงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๓๓๑ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๔๘๑ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๖ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๕ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๑๖๙ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๖๒๔ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๗๐ 

๔๓. ชื่อ อาจารย์ ดร.รัตนะ  บุลประเสริฐ 

คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

วท.ด. ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๕๒ 

วท.ม. การจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล๎อม 

มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ๒๕๔๗ 

ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมํโจ๎ ๒๕๓๗ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสํารวจระยะไกลเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

๒. การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ 
๓. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. นิเวศวิทยาปุาไม๎ 
๕. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการประเมินคุณภาพที่ดินเพ่ือการเกษตรการจัดการทรัพยากร

การเกษตร 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Koedrith P, Thasiphu T, Weon JI, Boonprasert R, Tuitemwong K, Tuitemwong P*.Recent 
 trends in rapid environmental monitoring of pathogens and toxicants: potential of 
 nanoparticle-based biosensor and applications.The Scientific World 
 Journal.2015;12. 
Koedrith P, Thasiphu T, Tuitemwong K, Boonprasert R, Tuitemwong P. Recent advances 
 in potential nanoparticles and nanotechnology for sensing food-borne pathogens 
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๑๗๑ 

 and their toxins in foods and crops: Current technologies and limitations. Sensors 
 and Materials.2014; 26(10):711-736. 
Koedrith P, Boonprasert R, Kwon JY, Kim IS, Seo YR. Recent toxicological investigations of 
 metal or metal oxide nanoparticles in mammalian models in vitro and in vivo: 
 DNA damaging potential, and relevant physicochemical characteristics.Molecular 
 & Cellular Toxicology.2014; 10(2):107-126. 
 
หนังสือ ต ารา 
รัตนะ บุลประเสริฐ. หนํวยที่ ๘ การจัดการฐานข๎อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน ขจิตพรรณ           
 กฤตพลวิมาน, บรรณาธิการ. แนวทางการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการ
 ประยุกต์ Geographic Information System and Application 99707 หนํวยที่ ๑-๑๕.
 นนทบุรี : บัณทิต วิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิ
 ราช: มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช; ๒๕๕๗, หน๎า ๘-๑ – ๘-๒๒. 
รัตนะ บุลประเสริฐ. หนํวยที่ ๑๓ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพานิชย์ ใน ขจิตพรรณ   
 กฤตพลวิมาน, บรรณาธิการ. แนวทางการศึกษาชุดวิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการ
 ประยุกต์ Geographic Information System and Application 99707 หนํวยที่ ๑-๑๕.
 นนทบุรี : บัณทิต วิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิ
 ราช: มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช; ๒๕๕๗, หน๎า ๑๓-๑ – ๑๓-๓๐. 
รัตนะ บุลประเสริฐ. หนํวยที่ ๘ การจัดการฐานข๎อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน ขจิตพรรณ         
 กฤตพลวิมาน, บรรณาธิการ. ประมวลสาระชุดวิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการ
 ประยุกต์ Geographic Information System and Application 99707 หนํวยที่ ๘-๑๕.
 นนทบุรี : บัณทิต วิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุ โชทัยธรรมาธิ
 ราช: มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช; ๒๕๕๗, หน๎า ๘-๑ – ๘-๓๔. 
รัตนะ บุลประเสริฐ. หนํวยที่ ๑๓ การจัดการฐานข๎อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน ขจิตพรรณ     
 กฤตพลวิมาน, บรรณาธิการ. ประมวลสาระชุดวิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการ
 ประยุกต์ Geographic Information System and Application 99707 หนํวยที่ ๘-๑๕.
 นนทบุรี : บัณทิต วิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิ
 ราช: มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗, หน๎า ๑๓-๑ – ๑๓-๖๗. 
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๑๗๒ 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สววท ๓๐๓ การประเมิลผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๕๗ การจัดการทรัพยากรลุํมน้ํา ๓ (๒-๓-๕) 
สววท ๔๘๔ การสํารวจรังวัดด๎วยภาพเชิงเลข ๓ (๑-๔-๔) 
สววท ๔๑๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๑๙ การจัดการทรัพยากรที่ดินทางพฤกษภูมิศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๓๖ ภูมิสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๗๓ 

๔๔. ชื่อ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  ตันนังวัฒนะ 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ศษ.ด. สิ่งแวดล๎อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๒ 

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๐ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑.  การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ทางสิ่งแวดล๎อม 
๒. การสื่อสารทางสิ่งแวดล๎อม 
๓. การบริโภคอยํางยั่งยืน 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Rojchanaprasart  N, Tongnunu P, Tinnungwattana W. Comparison Between Traditional 
 Ecological Knowledge of Coastal Villagers in Thailand and Scientific Ecological 
 Knowledge Regarding Dugong. Kasetsart J. 2014; (Soc. Sci) ,35(2) May-Aug  : 368 
–  377 
Prajuabwan N, Tinnungwattana W, Wichchukit S. Learning process for changing from 
 chemical to safe agricultural production in the Bann-Lak-Mate community. The 
 Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability Hiroshima, 
 Japan; 2014: December 1-3 : 104-109 
วาสนา แจ๎งประจักษ์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ศรัณยา สุจริตกุล. รูปแบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์
 เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิคส์ของการคัดแยกนอกระบบ . Proceeding การประชุมวิชาการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙. ๒๕๖๐: ๕๕-๖๖. 
ณัฐฑิตา โรจนประศาสตร์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 พะยูนและหญ้าทะเล ส าหรับโรงเรียนชายฝั่งจังหวัดตรัง.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 นเรศวร ๒๕๕๗. ๑๖ (๒) เม.ย. – มิ.ย.: ๒๒-๓๔ 
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๑๗๔ 

ณัฐฑิตา โรจนประศาสตร์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย. ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
 เชิงนิเวศโดยชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง. วารสารเกษตรศาสตร์ (สังคม) ๒๕๕๗: ๓๖(๑) ม.ค.-เม.ย.: 
 ๖๐-๗๓ 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวมส ๖๐๐ ปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองน่าอยู่ ๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๐๑ สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ ๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๐๕ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมของเมืองน่าอยู่ในภาคสนาม ๑ (๐-๓-๑) 

สวมส ๖๐๖ การส ารวจและวิเคราะห์ภูมินิเวศของเมืองและชุมชนภาคสนาม ๑ (๐-๓-๑) 

สวมส ๖๐๗ บูรณาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในภาคสนาม ๑ (๐-๓-๑) 

สวมส ๖๐๘ บูรณาการวิจัยเมืองน่าอยู่ ๓ (๓-๐-๖) 

สวมส ๖๐๙ สัมมนาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์     ๑๒ ( ๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 

สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์     ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๑๗๕ 

๔๕. ชื่อ อาจารย์ ดร.สุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. การสื่อสาร (Communication) Communication University for 

China, P.R.China 
๒๕๕๗ 

M.A. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการ
พัฒนา (Language and Culture of 
Communication and Development) 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 

B.A. ภาษาเพ่ืออาชีพ (Language for Careers) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๖ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. การสื่อสารสิ่งแวดล๎อม (Environmental communication) 
๒. การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change communication) 
๓. การแก๎ปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยสันติวิธี (Natural 

resource and environmental conflict resolution) 
๔. การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคม (Communication for development 

and social change 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, ดวงพร คํานูณวัฒน์, พัชรินทร์ เกตุจํานงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย. รายงานวิจัย
 โครงการการสื่อสารเพ่ือการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย: กรณีการจัดทําแผนน้ําแบบมีสํวนรํวมใน
 ท๎องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2560.   
 
บทความทางวิชาการ 
Sereenonchai S, Arunrat N, Xu P, Xue Y. Diffusion and adoption behavior of 
 environmentally friendly innovation: sharing from Chinese society. International 
 Journal of Behavioral Science. 2017; 12(2): 90-109. 
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๑๗๖ 

Arunrat N, Wang C, Pumijumnong N, Sereenonchai S, Cai W. Farmers’ intention and 
 decision to adapt to climate change: a case study in the Yom and Nan basins, 
 Phichit province of Thailand. Journal of Cleaner Production. 2017; 143: 672-685.  
Sereenonchai S. Air Quality News Reporting in China: A Case Study of PM2.5 on CCTV 
 News English Language Website. Asian Academic Research Associates Journal. 
 2014; 1(9): 600-618. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น    
ประชุมวิชาการ: 
Sereenonchai S, Arunrat N, Xu P, Xue Y. Adoption of solar energy innovations for social 
 change: A case study of Chinese society. Proceedings of the 4th EnvironmentAsia 
 International Conference on Practical Global Policy and Environmental Dynamics; 
 2017 June 21-23; Bangkok, Thailand. 
Sereenonchai S, Kamnoonwatana D, Arunrat N. Agricultural Communication to Reduce 
 Global Warming: Science Communication and Indigenous Knowledge for 
 Understanding and Practical Guidelines of Local Communities. Proceedings of the 
 16th Young Researchers Meet Senior Researchers; 2017 January 11-13, Cha-Am, 
 Thailand. 
Sereenonchai S. How are changes of CCTV coverage on PM2.5 over the past three years 
 (2013 to 2016)? Proceedings of the 1st National Symposium of Ph.D. Candidates 
 on Journalism; 2016 May 28; Beijing, P.R.China. 
 
ภาระงานสอนปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สววส ๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางสิ่งแวดล๎อม ๒ (๒-๐-๔) 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๕๓๖  เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร  ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment ๓ (๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๒๘ การสื่อสารสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321138
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321138
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321138
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321138


มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๗๗ 

๔๖. ชื่อ  อาจารย์ ดร. สุรีย์วัลย์  สิทธิจันดา 
 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ๒๕๕๕ 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล๎อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ๒๕๔๘ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

1. Biohydrogen and biogas production  
2. Bioremediation, waste utilization  
3. Value added products production  

 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Prapinagsorn W, Sittijunda S, Reungsang A. Co-digestion of napier grass and its silage with 
 cow dung for methane production. Energies. 2017; 
 10(1654):doi:10.3390/en10101654. 
Sittijunda S, Reungsang A. Fermentation of hydrogen, 1,3-propanediol and ethanol from 
 glycerol as affected by organic loading rate using up-flow anaerobic sludge 
 blanket (UASB) reactor. International Journal of Hydrogen Energy. 2017; 
 42(45):27558–69. 
Pattra S, Sitijunda S. Biohydrogen production from hydrolysate of water hyacinth 
 stem (Eichhornia crassipes) using anaerobic mixed cultures. Sains Malaysiana. 
 2017; 46(1): 51–8. 
Sittijunda S, Pattra S. Evaluation of different pretreatment methods to prepare an 
 inoculum for bio-hydrogen production from cassava starch wastewater. KKU 
 Research Journal. 2016; 22(1):81–92. 

https://www.researchgate.net/publication/317583390_Fermentation_of_hydrogen_13-propanediol_and_ethanol_from_glycerol_as_affected_by_organic_loading_rate_using_up-flow_anaerobic_sludge_blanket_UASB_reactor?ev=prf_high
https://www.researchgate.net/publication/317583390_Fermentation_of_hydrogen_13-propanediol_and_ethanol_from_glycerol_as_affected_by_organic_loading_rate_using_up-flow_anaerobic_sludge_blanket_UASB_reactor?ev=prf_high
https://www.researchgate.net/publication/317583390_Fermentation_of_hydrogen_13-propanediol_and_ethanol_from_glycerol_as_affected_by_organic_loading_rate_using_up-flow_anaerobic_sludge_blanket_UASB_reactor?ev=prf_high
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๑๗๘ 

Reungsang A, Sittijunda S, Sreela-or C. Methane production from acidic effluent 
 discharged after the hydrogen fermentation of sugarcane juice using batch 
 fermentation. Renewable Energy. 2016; 86:1224–31. 
Sittijunda S. Biogas production from hydrolysate napier grass by co-digestion with 
 slaughterhouse wastewater using anaerobic mixed cultures. KKU Research 
 Journal. 2015; 20(1):1–15. 
Pattra S, Sitijunda S. Optimization of factors affecting acid hydrolysis of water hyacinth 
 stem (Eichhornia crassipes) for biohydrogen production. Energy Procedia. 2015; 
 79:833–7. 
Sreela-or C, Reungsang A, Sittijunda S. Methane production from acidic effluent obtained 
 from hydrogen fermentation process of food waste using continuous stirred tank 
 reactor. Chaing Mai Journal of Science. 2014; 43(2):578–7. 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
การน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Sittijunda S, Pattra S. Media optimization for 1, 3-propanediol from crude glycerol. 
 Proceedings of the 7th International Conference on Fermentation Technology for 
 Value Added Agricultural Products and the 12th Asian Biohydrogen & Biorefinery 
 Symposium; 2017 July 25-28; Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen. 
 Thailand.  
Sittijunda S, Teerakul M, Reungsang A. Fermentation of hydrogen, 1,3-propanediol and 
 ethanol productions from waste glycerol using upflow anaerobic sludge blanker 
 (UASB) reactor. Proceeding of the 2016 Asia Biohydrogen & Biogas Symposium 
(ABBS  2016); 2016 October 5-8; Jeju Island, South Korea.  
Doungsadee S, Udomsak N, Thongyot S, Sitijunda S. Effect of inoculum source inoculum 
 concentration and initial pH on biogas production from napier grass hydrolysate.  
 Proceeding of the 6th International conference on Fermentation Technology for 
 Value added agricultural products; 2015 July 29-31; Khon Kaen, Thailand.  
Warasing N, Pleumkusol P, Yamubon D, Sitijunda S. Evaluation of different pretreatment 
 methods to prepare an inoculum for bio-hydrogen production from cassava 
 starch wastewater. Proceeding of the 6th International conference on 
 Fermentation Technology for Value added agricultural products; 2015 July 29-
 31; Khon Kaen, Thailand.  
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๑๗๙ 

Pattra S, Sitijunda S. Optimization of factors affecting acid hydrolysis of water hyacinth 
 stem (Eichhornia crassipes) for biohydrogen production. Proceeding of the 2015 
 international conference on alternative energy in developing countries and 
 emerging economies; 2015 May 28-29; Bangkok, Thailand.  
Sittijunda S. Methane production from hydrolysate and cellulose fraction of napier grass 
 using anaerobic mixed cultures. Proceeding of the 2014 Asia Biohylinks (ABHL) 
 Meeting: Asia Biohydrogen and Biorefinery (ABB) Symposium; 2014 December 16-
 18; Melaka, Malaysia. 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๕๐๑ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสิ่งแวดล๎อมและสถิติวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๕๒ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๔๔๔ การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
สววส ๒๐๐ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อม ๓ (๒-๓-๕) 
สววส ๓๒๒ การจัดการของเสียอันตราย ๓ (๓-๐-๖) 
ICEN 211 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อมพ้ืนฐานและการนําไปใช๎  4 (3-2-7) 
ICBI 433 เทคโนโลยีการหมัก 4 (4-0-8) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๒๐ เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
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๑๘๐ 

๔๗. ชื่อ  อาจารย์ ดร. หะริน  สัจเดย ์ 

คุณวุฒ ิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔ 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล๎อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๔ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ๒๕๔๒ 
ค.อ.บ. เครื่องกลและวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า ธนบุรี ๒๕๒๘ 

 
สังกัด คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. การบูรณาการศาสตร์เพ่ือการสังเคราะห์ยุทธ์ศาสตร์ทัศนภาพเชิงระบบ 
๒. ยุทธศาสตร์สังคมคาร์บอนต่ํา ภายใต๎กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (UNFCCC) ข๎อตกลงและเปูาหมายรํวมจากการประชุมภาคีรัฐ (Conference of Parties: 
COP) 

๓. ยุทธศาสตร์เมืองนําอยูํสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน  
๔. คํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมภายใต๎การพัฒนาอยํางยั่งยืนในบริบทสากล 

บริบทท๎องถิ่น และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. วิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการรํวมในทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการในบริบทสากลและ

ท๎องถิ่น (Community-based Resources Management)  
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Jukrkorn N, Sachdev H, Panya O. Community-based Flood Risk Management: Lessons 
 Learned from the 2011 Flood in Central Thailand. WIT Press (FRIAR: 140071) 2016; 
 184: 75-86. 



มคอ. ๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๓๑  เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๘๑ 

จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน.สถาบันหลักของสังคมกับการ
 พัฒนาเยาวชน (Social key institutions and the linkage of youth development).
 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๒๕๕๙; ๑๑(๒): ๒๒๗-๒๓๗. 
Udom C, Sachdev H. Environmentally Behavior versus Phor Phiang Values: Rural and 
 Urban Differences in Low-carbon Lifestyles. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับเพ่ิมเติม (ธันวาคม ๒๕๕๘) ; ๒๖๐-๒๗๓. 
จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์.อนาคตของเรา-เราเป็นผู๎กําหนด: การเพ่ิมขีดความสามารถในการสร๎าง
 อนาคตขององค์กร.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม-
 ธันวาคม). ๒๕๖๐. 
จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์.วิเคราะห์ขีดความสามารถของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวตํอการปรับตัวภายใต๎
 ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.๒๕๖๐; ปีที่ ๕
 ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม). 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์, โอภาส ปัญญา, ณรงค์ศักดิ์ จักรกร. รายงานวิจัยประเมินผล “โครงการสร๎าง
 จิตสํานึกตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ประจําปี ๒๕๕๘”. กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  
 กรุงเทพฯ. 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สสวท ๒๐๖ ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) 
สวมส ๖๐๓ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองนําอยูํ ๓ (๓-๐-๖) 
สววท ๓๗๑ นิเวศวิทยามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
ENMT 605 Research Methodology and Advance Stati stics 3 (3-0-6) 
ENMT 614 Climate Change and its Impact 3 (3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 



  ๑๘๒ มคอ.๒ 

 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา  ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๑) หมวดวิชาบังคับ              

สวทบ ๖๐๐ วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม              
สวทบ ๖๐๑ การประเมินสิ่งแวดลอ๎มเชิงบูรณาการ              
สวทบ ๖๐๒ การบรูณาการนิเวศวทิยาและสังคมศาสตรเ์พื่อการ

จัดการสิ่งแวดล๎อม 
             

สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจดัการมลพิษสิ่งแวดล๎อม              
สวทบ ๖๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยด๎านสิง่แวดล๎อม              
สวทบ ๖๐๕ สมัมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม              

สวทบ ๖๐๖ การสํารวจและการวเิคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

             

สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล๎อม              

๒) หมวดวิชาเลือก              

สวทบ ๖๑๐ การจัดการชายฝั่งอยาํงบูรณาการ              

สวทบ ๖๑๑ การจัดการปริมาณและคณุภาพของน้ํา              

สวทบ ๖๑๒ นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ              

สวทบ ๖๑๓ นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

             



  ๑๘๓ มคอ.๒ 

 

รายวิชา  
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
สวทบ ๖๑๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยภมูิ

ปัญญาท๎องถิ่น 
             

สวทบ ๖๑๕ ดนิ การใช๎ประโยชนท์ี่ดินและดินเสื่อมโทรม              

สวทบ ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์เพื่อการ
จัดการมลพิษ 

             

สวทบ ๖๑๗ เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิง่แวดล๎อมโดยชีวภาพและพืช              

สวทบ ๖๑๘ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อมและพลังงานท่ียั่งยืน              
สวทบ ๖๑๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสยี

อันตราย 
             

สวทบ ๖๒๐ เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ              

สวทบ ๖๒๑ ของเสียและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ              
สวทบ ๖๒๒ การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในงานทางสิ่งแวดล๎อม              

สวทบ ๖๒๓ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม              

สวทบ ๖๒๔ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร 

             

สวทบ ๖๒๕ การประเมินทางสิ่งแวดล๎อม              

สวทบ ๖๒๖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ              

สวทบ ๖๒๗ การมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม              

สวทบ ๖๒๘ การสื่อสารสิ่งแวดล๎อม              

สวทบ ๖๒๙ การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล 

             



  ๑๘๔ มคอ.๒ 

 

รายวิชา  
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
สวทบ ๖๓๐ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยัสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม 
             

สวทบ ๖๓๑ การจัดการระบบสิ่งแวดล๎อมสําหรับอุตสาหกรรม              

สวทบ ๖๓๒ แบบจําลองสิ่งแวดลอ๎ม              

สวทบ ๖๓๓ การจัดการก๏าชเรือนกระจก              

สวทบ ๖๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพือ่การติดตามและเฝูาระวังด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

             

สวทบ ๖๓๕ ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และภูมสิถิติ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

             

สวทบ ๖๓๖ ภูมิสารสนเทศ              
สวทบ ๖๓๗ วงปีไม๎และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อม              

สวทบ ๖๓๘ การวเิคราะห์สิ่งแวดล๎อมในอดีตและการประยุกต ์              

สวทบ ๖๓๙ การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพด๎านปาุไม๎และ
นิเวศวิทยาเพื่องานทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 

             

สวทบ ๖๔๐ การวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติในงานวิจัยด๎วยชุดโปรแกรมสถติิ
เพื่อสังคมศาสตรส์ําหรับวินโดว์ 

             

๓) วิทยานิพนธ์              
สวทบ  ๖๙๘  วิทยานิพนธ ์              
๔) สารนิพนธ ์              
สวทบ  ๖๙๗  สารนิพนธ์              



  ๑๘๕ มคอ.๒ 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  
Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ตรงตํอเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ไมํลอกเลียนผลงานของผู๎อ่ืน 
๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรมของนักสิ่งแวดล๎อม 
๑.๓ เคารพและปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ กติกา ของกลุํมและองค์กร  

Mastery , Altruism, 
Integrity 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
๒.๒ รู๎จักสืบเสาะแสวงหาความรู๎ใหมํที่เก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
๒.๓ สามารถบูรณาการความรู๎ทีไ่ด๎เพื่อนําไปสูํการทาํวิจัยเพื่อการจดัการสิ่งแวดล๎อม รวบรวม เรียบเรียง ประมวลความรู๎ที่ได๎ในการจัดการสิ่งแวดล๎อม  

โดยกระบวนการวิจัยที่ถูกต๎อง 

Originality 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ มีความสามารถในการวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ และมีความสามารถในการสังเคราะห์ องค์ความรู๎และตัดสินใจในการแก๎ไขปัญหา ตลอดจนการ

วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
๓.๒ สามารถนาํเสนอสถานการณส์ิ่งแวดล๎อมตํอสังคม เพื่อแก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

Determination, 
Leadership 

 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ สามารถทาํงานเป็นทีม มีความสามัคคี มีความอดทน โดยรู๎บทบาทหนา๎ที่ของตนเองและผู๎อื่น สามารถเป็นผู๎นาํและผู๎ตามที่ดีได๎ 
๔.๒ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี รบัผิดชอบตอํงานสํวนรวมและสํวนตน 

Mastery , Altruism, 
Harmony, Leadership 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข๎อมูล สถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพดู และภาษาเขียนที่เก่ียวกับศาสตร์ที่ศึกษา 
๕.๒ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด การฟัง การอําน การเขียน 
๕.๓ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎น สรุป วิเคราะห์ และนําเสนอได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

Harmony, Originality 
 



  ๑๘๖ มคอ.๒ 

 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ง เอกสารแนบตาม AUN-QA 

 
ตารางท่ี ๑  เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม กับวัตถุประสงค์หลักสูตรปรับปรุง    
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
๑. มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการจัดการ

สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 
๒.  สามารถวิ เคราะห์ สาเหตุของปัญหาและ

สังเคราะห์วิธีการ แนวทาง โดยนําความรู๎ทาง
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ ทางด๎าน
การจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร โดย
การบูรณาการระหวํางศาสตร์ตํางๆ ไปประยุกต์
เพ่ือแก๎ไขปัญหาและจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรในประเด็นที่สลับซับซ๎อนได๎อยําง
เหมาะสม 

๓. ใช๎ระบบการสืบเสาะ รวบรวม ประเมิน แล๎ว
นําเสนอเป็นองค์ความรู๎ใหมํหรือเป็นงานวิจัย
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

๔. สามารถทํางานเป็นทีม  มีความรับผิดชอบใน
หน๎าที่ของตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๕. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและใช๎
เทคโนโลยี สารสนเทศในการถํายทอดความรู๎
ทางด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร
ได๎อยํางเหมาะสม 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
ด๎านเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร 

๒. มีความรู๎ทางทฤษฎีและหลักการที่ สํ าคัญ 
สามารถติดตามสืบเสาะ รวบรวม ประเมิน 
อยํางเป็นระบบ นําเสนอองค์ความรู๎ใหมํหรือ
งานวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร 

๓. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและสังเคราะห์วิธีการ 
แนวทาง โดยนําความรู๎ทางทฤษฎี แนวคิด และ
หลั ก ก า ร ที่ สํ า คั ญ  ท า ง ด๎ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรไปประยุกต์เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาและจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรได๎
เหมาะสม 

๔. ทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของ
ตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๕. วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถํายทอดความรู๎ทางด๎านการ
จัดการสิ่ งแวดล๎อมและทรัพยากรได๎อยําง
เหมาะสม 



  ๑๘๗ มคอ.๒ 

 

ตารางท่ี ๒  แสดงความสัมพันธ์ระหวํางวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร* 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
ด๎านเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร 

      

๒. มีความรู๎ทางทฤษฎีและหลักการที่สําคัญ 
สามารถติดตามสืบเสาะ รวบรวม ประเมิน อยําง
เป็นระบบ นําเสนอองค์ความรู๎ใหมํหรืองานวิจัย
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

      

๓. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและสังเคราะห์
วิธีการ แนวทาง โดยนําความรู๎ทางทฤษฎี 
แนวคิด และหลักการที่สําคัญ ทางด๎านการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรไปประยุกต์เพ่ือ
แก๎ ไ ขปัญหาและจั ดการสิ่ ง แ วดล๎ อมและ
ทรัพยากรได๎เหมาะสม 

      

๔. ทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน๎าที่
ของตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

      

๕. วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถํายทอดความรู๎ทางด๎านการ
จัดการสิ่ งแวดล๎อมและทรัพยากรได๎อยํ าง
เหมาะสม 

      

* ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLO 1: สามารถบูรณาการระหวํางศาสตร์และเครื่องมือตําง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 (Best Practice) ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร  
PLO 2: สามารถออกแบบโครงการสําหรับการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรด๎วยการประยุกต์วิธีคิด
 อยํางเป็นระบบ 
PLO 3: สามารถถํายทอดองค์ความรู๎ วิธีการคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการแก๎ปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
 ทรัพยากรดว๎ยทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได๎เป็นอยํางดี 
PLO 4: ใฝุรู๎ สนใจศึกษาหาองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือใช๎ในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและ
 ทรัพยากร 
PLO 5: สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นและมีศักยภาพในการทํางานเป็นทีมได๎ดี 
PLO 6: มีจรรยาบรรณวิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจริยธรรมสิ่งแวดล๎อม 



  ๑๘๘ มคอ.๒ 

 

ตารางท่ี ๓  แสดงกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล เพ่ือประเมินผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

PLO 1: สามารถบูรณาการระหวํางศาสตร์และ
เครื่องมือตําง ๆ ไปประยุกต์เพื่อหาแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร  

๑. บรรยาย  
๒. ปฏิบัต ิ 
๓. การอภิปรายกลุมํ  
๔. กรณีศึกษา  
๕. การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  
๖. การทํารายงาน  
๗. การนําเสนอรายงาน  
๘. การออกฝึกภาคสนาม  
๙. การทําวิทยานิพนธ ์ 

 
 
 

๑. การสอบกลางภาค  
๒. การสอบปลายภาค  
๓. ผลการปฏิบตั ิ 
๔. ความถูกต๎องเนื้อหาของรายงาน

กรณีศึกษา  
๕. การสังเกตการอภิปรายกลุํม  
๖. การนําเสนอรายงานตาม

วัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู ๎ 
๗. การวิพากษ์ในการนําเสนอ

รายงานกลุํม  
๘. การสังเกตการฝึกภาคสนาม  
๙. การสอบวิทยานิพนธ์  

PLO 2: สามารถออกแบบโครงการสาํหรับการแกไ๎ข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรด๎วยการประยุกต์
วิธีคิดอยํางเป็นระบบ 

๑. บรรยาย  
๒. ปฏิบัต ิ 
๓. การอภิปรายกลุมํ  
๔. กรณีศึกษา  
๕. การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  
๖. การทํารายงาน  
๗. การนําเสนอรายงาน  
๘. การออกฝึกภาคสนาม  
๙. การทําวิทยานิพนธ ์ 

 
 
 

๑. การสอบกลางภาค  
๒. การสอบปลายภาค  
๓. ผลการปฏิบตั ิ 
๔. ความถูกต๎องเนื้อหาของรายงาน 

กรณีศึกษา  
๕. การสังเกตการอภิปรายกลุํม 
๖. การนําเสนอรายงานตาม

วัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู ๎
๗. การวิพากษ์ในการนําเสนอ

รายงานกลุํม 
๘. การสังเกตการฝึกภาคสนาม 
๙. การสอบวิทยานิพนธ ์

PLO 3: สามารถถํายทอดองค์ความรู๎ วิธีการคิด
วิ เ ค ราะห์  ร วมถึ งวิ ธี ก ารแก๎ปัญหาทางด๎ าน
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรด๎วยทักษะด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารได๎เป็นอยํางดี 

๑. บรรยาย  
๒. ปฏิบัต ิ 
๓. การอภิปรายกลุมํ  
๔. กรณีศึกษา  
๕. การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  
๖. การทํารายงาน  
๗. การนําเสนอรายงาน  
๘. การออกฝึกภาคสนาม  
๙. การทําวิทยานิพนธ ์ 

 

๑. การสอบกลางภาค  
๒. การสอบปลายภาค  
๓. ผลการปฏิบตั ิ 
๔. ความถูกต๎องเนื้อหาของรายงาน 

กรณีศึกษา  
๕. การสังเกตการอภิปรายกลุํม 
๖. การนําเสนอรายงานตาม

วัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู ๎
๗. การวิพากษ์ในการนําเสนอ

รายงานกลุํม 
๘. การสังเกตการฝึกภาคสนาม 
๙. การสอบวิทยานิพนธ ์



  ๑๘๙ มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
PLO 4: ใฝุรู๎ สนใจศึกษาหาองค์ความรู๎ และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อใช๎ในการแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

๑. บรรยาย  
๒. ปฏิบัต ิ
๓. การอภิปรายกลุมํ  
๔. กรณีศึกษา  
๕. การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  
๖. การทํารายงาน  
๗. การนําเสนอรายงาน  
๘. การออกฝึกภาคสนาม  
๙. การทําวิทยานิพนธ ์ 

 
 
 

๑. การสอบกลางภาค  
๒. การสอบปลายภาค  
๓. ผลการปฏิบตั ิ 
๔. ความถูกต๎องเนื้อหาของรายงาน 

กรณีศึกษา  
๕. การสังเกตการอภิปรายกลุํม  
๖. การนําเสนอรายงานตาม

วัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู ๎ 
๗. การวิพากษ์ในการนําเสนอ 

รายงานกลุํม  
๘. การสังเกตการฝึกภาคสนาม  
๙. การสอบวิทยานิพนธ์  

PLO 5: สามารถทํางานรํวมกับผู๎อืน่และมีศักยภาพ
ในการทํางานเป็นทีมได๎ด ี

๑. บรรยายและกจิกรรมกลุมํ  
๒. การทํารายงานกลุํม  
๓. การนําเสนอรายงาน  
๔. การอภิปรายกลุมํ  
๕. การออกฝึกภาคสนาม  
 

๑. การเข๎ารํวมกิจกรรมในช้ันเรียน  
๒. ความถูกต๎องเนื้อหาของรายงาน  
๓. การสังเกตการอภิปรายกลุํม  
๔. การนําเสนอรายงานตาม

วัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู ๎ 
๕. การสังเกตการฝึกภาคสนาม  

PLO 6: มีจรรยาบรรณวิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และจริยธรรมสิ่งแวดล๎อม 

๑. บรรยาย  
๒. ปฏิบัต ิ 
๓. การอภิปรายกลุมํ  
๔. การออกฝึกภาคสนาม  
๕. การทําวิทยานิพนธ ์ 
 

๑. การสอบกลางภาค  
๒. การสอบปลายภาค  
๓. ผลการปฏิบตั ิ 
๔. การสังเกตการอภิปรายกลุํม  
๕. การสังเกตการฝึกภาคสนาม  
๖. การสอบวิทยานิพนธ์  

 



  ๑๙๐ มคอ.๒ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงความสัมพันธ์ระหวํางรายวิชาในโครงสร๎างหลักสูตร และผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ล าดับ รายวิชา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

หมวดวชิาบังคับ 
๑ สวทบ ๖๐๐ วธิีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยกีารจัดการ 

สิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) P P R R R P 

๒ สวทบ ๖๐๑ การประเมินสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ ๒ (๑-๓-๓) P P P P P P 
๓ สวทบ ๖๐๒ การบูรณาการนิเวศวิทยาและ

สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) R R P P R R 

๔ สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพษิ
สิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) P P R P P P 

๕ สวทบ ๖๐๔ ระเบียบวิธวีิจยัด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) R R R R P R 
๖ สวทบ ๖๐๕ สัมมนาเทคโนโลยกีารจัดการ

สิ่งแวดล๎อม 
๑ (๑-๐-๒) M M M M P M 

๗ สวทบ ๖๐๖ การสาํรวจและการวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๑ (๐-๓-๑) R P P P P P 

๘ สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมิน
สิ่งแวดล๎อม 

๒ (๐-๖-๒) M M R M M M 

หมวดวชิาเลือก 
๙ สวทบ ๖๑๐ การจัดการชายฝั่งอยํางบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) I/P/R P/R P/R R/P P/R R/P 

๑๐ สวทบ ๖๑๑ การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ํา ๓ (๓-๐-๖) I/P I/P R R P R 

๑๑ สวทบ ๖๑๒  นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) M M P R P M 

๑๒ สวทบ ๖๑๓ นิ เวศวิทยามนุษย์ในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

๓ (๓-๐-๖) R R R P P P 

๑๓ สวทบ ๖๑๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

๓ (๓-๐-๖) R M M M M P 

๑๔ สวทบ ๖๑๕ ดิน, การใช๎ประโยชน์ที่ดินและดินเสื่อม
โทรม 

๓ (๓-๐-๖) I/R I/P R P/R I I/R 

๑๕ สวทบ ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและการ
ประยุกต์สําหรับการจัดการมลพิษ 

๓ (๓-๐-๖) I/R - I/R/M I/P/R P/R I/R 

๑๖ สวทบ ๖๑๗ เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อมโดย
ชีวภาพและพืช 

๓ (๓-๐-๖) I I I I I I 

๑๗ สวทบ ๖๑๘ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล๎อม
และพลังงานที่ยั่งยืน 

๓ (๓-๐-๖) R - P/R I/R I I/R 

๑๘ สวทบ ๖๑๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 

๓ (๓-๐-๖) R I R P P I 

๑๙ สวทบ ๖๒๐ เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) I - - I P - 

๒๐ สวทบ ๖๒๑ ของเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๓ (๓-๐-๖) R I R P P I 

๒๑ สวทบ ๖๒๒ การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในงาน
ทางสิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) I - - P P - 

๒๒ สวทบ ๖๒๓ นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) R/M P/R P/M M P/R P/M 



  ๑๙๑ มคอ.๒ 

 

ล าดับ รายวิชา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๒๓ สวทบ ๖๒๔ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

๓ (๓-๐-๖) R M P P P R 

๒๔ สวทบ ๖๒๕ การประเมินทางสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) R M R P R R 
๒๕ สวทบ ๖๒๖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและ

สุขภาพ 
๓ (๓-๐-๖) R/M R/M R R P R 

๒๖ สวทบ ๖๒๗ การมีสํวนรํวมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) R/M R/M R R P R 

๒๗ สวทบ ๖๒๘ การสื่อสารสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) P P M R P R 

๒๘ สวทบ ๖๒๙ การตรวจประเมินภายในระบบการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ตามหลักมาตรฐานสากล 

๓ (๓-๐-๖) I - I/R - I I 

๒๙ สวทบ ๖๓๐ การจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยสาํหรับภาคอุตสาหกรรม 

๓ (๓-๐-๖) I - I - I I 

๓๐ สวทบ ๖๓๑ การจัดการระบบสิ่งแวดลอ๎มสําหรับ
อุตสาหกรรม 

๓ (๓-๐-๖) R/P P R P R/P R 

๓๑ สวทบ ๖๓๒ แบบจําลองส่ิงแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) R/P P R P R/P R 
๓๒ สวทบ ๖๓๓ การจัดการก๏าชเรือนกระจก ๓ (๓-๐-๖) M P R R M M 

๓๓ สวทบ ๖๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามและ
เฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 

๓ (๓-๐-๖) I/R R R R/M P/R P/R 

๓๔ สวทบ ๖๓๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภูมิ
สถิติ เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) I R P/R R/M P/R I 

๓๕ สวทบ ๖๓๖ ภูมิสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) R/M R/M R R P - 
๓๖ สวทบ ๖๓๗ วงปีไม๎และการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

แวดล๎อม 
๓ (๓-๐-๖) I - R/P R/P R/P - 

๓๗ สวทบ ๖๓๘ การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมในอดีตและ
การประยกุต ์

๓ (๓-๐-๖) I - P/R P/R P/R - 

๓๘ สวทบ ๖๓๙ การประเมินความหลากหลายทาง
ชีวภาพด๎านปาุไม๎และนิเวศวิทยาเพื่องานทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

๓ (๓-๐-๖) I/R/P I/R/P R/M P P R 

๓๙ สวทบ ๖๔๐ การวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติในงานวิจัย
ด๎วยชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์สําหรับ
วินโดว ์

๓ (๓-๐-๖) P - I P I P 

๔๐ สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) M M M M M M 

๔๑ สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ ์ ๖ (๐-๑๘-๐) M M M M M M 

 
I      = ELO is introduced & assessed  P     = ELO is practiced & assessed  
R     = ELO is reinforced & assessed  M    = Level of Mastery is assessed 



  ๑๙๒ มคอ.๒ 

 

เอกสารแนบ ภาคผนวก จ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

และบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล 
__________________________________________ 

 
๑. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
  ด๎วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อม (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) ได๎เปิดการเรียนการสอนมาจนครบวงรอบ ดังนั้น คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงได๎มีการ
ทบทวนผลการดําเนินงาน รวมทั้งรวบรวมข๎อมูลตํางๆ จากผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย และนํามาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นตํางๆ เชํน รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตร การคํานวณต๎นทุน
การผลิตนักศึกษา การปรับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์
มาตรฐานใหมํ เป็นต๎น เพ่ือให๎เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยตํอสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน สามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดงาน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  และการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
 
๒. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๒.๑ เพ่ิมเติมผลการเรียนรู๎ของหลักสูตรในหมวดที่ ๒ ข๎อ ๑.๓ และภาคผนวก ง. ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์ 

 AUN-QA 
 ๒.๒ ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 



  ๑๙๓ มคอ.๒ 

 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  สวุานชิ - 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พฒันเกียรต ิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พฒันเกียรติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ ์สาธุมนสัพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ ์สาธุมนสัพันธุ์ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท ์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิมล สอนแจํม - 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ ์
อาจารย์ ดร.เพชญ์ เตชรัตน ์ อาจารย์ ดร.เพชญ์ เตชรัตน ์
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  สวุานชิ - 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พฒันเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พฒันเกียรติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ ์สาธุมนสัพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ ์สาธุมนสัพันธุ์ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  วงค์ทะเนตร 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท ์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิมล สอนแจํม ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิมล สอนแจํม 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ ์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ลือพล ปุณณกันต์ - 
อาจารย์ ดร.เพชญ์ เตชรัตน ์ อาจารย์ ดร.เพชญ์ เตชรัตน ์

- รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล 
- รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  นาคะภากร 
- รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
- รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง  อรุณเลิศอารีย์ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา  ภูมิจํานงค ์
- รองศาสตราจารยป์ระพฤติ  เกิดสืบ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวฒัน ์ ไชยรัตน์ 
- รองศาสตราจารย์รํุงจรัส  หุตะเจริญ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต 



  ๑๙๔ มคอ.๒ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก๎ว  มโนมัยพบิูลย ์
- ผู๎ชํวยศาสตรจารย์ ดร.กุลวดี  แกํนสันตสิุขมงคล 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอ้ิม 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์   พุทธไทย 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. นวลจนัทร์  สิงห์คราญ 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะกาญจน์  เที้ยธิทรัพย์ 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  เกิดฤทธิ์ 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน ทวีโภค 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ดร.พิจักษณ์  หิญชีระนันทน ์
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  สุจริตกุล 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขําโสภา 
-- อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์  คนองเดช 
- อาจารย์ ดร.กันต์  ปานประยูร 
- อาจารย์ ดร.จิรทยา  พนัธุ์สุข 
- อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กําเนิดเพชร 
- อาจารย์ ดร.นพพล  อรุณรัตน์ 
- อาจารย์ ดร.นรินทร์  บญุตานนท์ 
- อาจารย์ ดร.นวพร  กาญจนศิรานนท์ 
- อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์ 
 อาจารย์ ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ 
- อาจารย์ ดร.ปรมิตา  พนัธ์วงศ ์
- อาจารย์ ดร.เพียงใจ  พีระเกียรติขจร 
- อาจารย์ ดร.มณฑิรา  ยุติธรรม 
- อาจารย์ ดร.รัชพงษ์  กลิน่ศรีสุข 
- อาจารย์ ดร.รัตนะ  บลุประเสรฐิ 
- อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  ตินนังวฒันะ 
- อาจารย์ ดร.สุกัญญา  เสรีนนทช์ัย 
- อาจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์  สทิธิจันดา 
- อาจารย์ ดร.หะริน  สัจเดย ์

 



  ๑๙๕ มคอ.๒ 

 

๒.๓  ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม และรายวิชาในหลักสตูรปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 
หมวดวชิาบังคับ แผน ก ก๒ และ แผน ข  (๑๕ หนวํยกิต) หมวดวชิาบังคับ แผน ก ก๒ และ แผน ข  (๑๘ หนวํยกิต)  

--- สวทบ ๖๐๐ วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยกีาร
จัดการสิ่งแวดล๎อม 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 600 Systems Approaches to  
Technology  of Environmental 
Management 

สวทบ ๕๐๐ นิเวศวิทยาศาสตร์ และการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณาการ 

๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๐๑ การประเมินสิ่งแวดล๎อมเชิงบูรณา
การ 

๒(๑-๓-๓) ปรับรหัสรายวิชา 
ชื่อวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา 
ENTM 500 Ecoscience and Integrating 

Environmental 
Management 

 ENTM 601 Integrated  Environmental  
Assessment 

 

สวทบ ๕๐๑ 
 
ENTM 501 

วิทยาระเบยีบวิธวีิจัยสิ่งแวดล๎อม 
และสถิติวิเคราะห ์
Environmental Research 
Methodology and  
Statistical Analysis 

๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๐๔ 
ENTM 604 

ระเบียบวธิีวิจยัด๎านสิ่งแวดล๎อม 
Environmental Research 
Methodology  

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
ชื่อวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา 

สวทบ ๕๐๒ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการบูร
ณาการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม 

๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๐๒   การบูรณาการนิเวศวิทยาและ 
สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการ 
สิ่งแวดล๎อม 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
ชื่อวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา 
ENTM 502 Social Sciences Theories and  Integration 

for Environmental Management 
ENTM 602    Socio-ecological integration to 

Environmental Management 

สวทบ ๕๐๓ 
 

เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล๎อม         

๓ (๓-๐-๖) สวทบ ๖๐๓  เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดลอ๎ม 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
ชื่อวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา ENTM 503 Technology for Environmental Pollution 
Management 

ENTM 603 Technology of Environmental Pollution 
Management 

สวทบ ๕๐๔ 
ENTM 504 

การศึกษาภาคสนาม 
Field Studies 

๓ (๓-๐-๖) สวทบ ๖๐๖ 
ENTM 606 

การสํารวจและการวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
Survey and Natural Resource 
and Environmental Systems 
Analysis 

๑(๐-๓-๑) ปรับแยกเป็น  
๒ รายวิชา      
ปรับชื่อวิชา 
รหัสรายวิชา 

และปรับคําอธิบาย
รายวิชา   สวทบ ๖๐๗ การศึกษาภาคสนามการประเมิน

สิ่งแวดล๎อม 
๒(๐-๖-๒) 

ENTM 607 Environmental Assessment 
Field Study 

--- สวทบ ๖๐๕   สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

๑(๑-๐-๒) รายวิชาใหม ํ

ENTM 605 Seminar in Technology of 
Environmental Management 

 

 



  ๑๙๖ มคอ.๒ 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 
หมวดวชิาเลือก  
แผน ก แบบ ก๒ ไมํน๎อยกวํา ๙ หนวํยกติ 
แผน ข            ไมํน๎อยกวํา ๑๕ หนํวยกิต 

หมวดวชิาเลือก  
แผน ก แบบ ก๒ ไมํน๎อยกวํา ๖ หนวํยกติ 
แผน ข            ไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต 

 

สวทบ ๕๑๐ ทรัพยากรประมงและการจัดการ              ๓(๓-๐-๖) ---   ปิดรายวิชา 
ENTM 510 Fishery Resources and Management 
สวทบ ๕๑๑ การจัดการพื้นที่ชุํมน้ํา ๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
ENTM 511 Wetlands Management 

สวทบ ๕๑๒ การจัดการชายฝั่งอยําง 
บูรณาการ 

๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๑๐   การจัดการชายฝั่งอยําง 
บูรณาการ 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
และ 

คําอธิบายรายวิชา ENTM 512 Integrated Coastal Management ENTM 610 Integrated Coastal Management 

สวทบ ๕๑๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

ENTM 513 Climate Change and Its 
Impact 

 

สวทบ ๕๑๔  
การจัดการพิบัติภยัทาง
ธรรมชาติ 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

ENTM 514  Natural Disaster Management 

สวทบ ๕๑๕  นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการ
จัดการ 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

ENTM 515  Landscape Ecology and Management 

สวทบ ๕๑๖  ภูมิปัญญานิเวศท๎องถิ่น ๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
 ENTM 516  Traditional Ecological Knowledge 

สวทบ ๕๑๗ นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ ๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๑๒ นิเวศวิทยาสัตว์ปุาและการจัดการ            ๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
 ENTM 517 Wildlife Ecology and Management ENTM 612 Wildlife Ecology and 

Management 
สวทบ ๕๑๘ นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการ

สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๓ (๓-๐-๖) สวทบ ๖๑๓   นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
และ 

คําอธิบายรายวิชา 
ENTM 518 Human Ecology Approach 

to Environmental and 
Natural Resource 
Management 

 ENTM 613 Human Ecology Approach to 
Environmental and Natural Resource 
Management 

สวทบ ๕๑๙  การจัดการทรัพยากรที่ดิน
ทางพฤกษภูมิศาสตร์ 

๓ (๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
 

ENTM 519 Geography Land Resource 
Management 

สวทบ ๕๒๐ เคมีดินทางสิ่งแวดล๎อม ๓ (๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
 ENTM 520 Environmental Soil 

Chemistry 
 



  ๑๙๗ มคอ.๒ 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

สวทบ ๕๒๑ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกับสิ่งแวดล๎อมชุมชน 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
 

ENTM 521 The Royal-Initiated 
Development Project and 
Environmental Community 

 

สวทบ ๕๒๒ การจัดการคุณภาพอากาศ ๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
ENTM 522 Air Quality Management  
สวทบ ๕๒๓ การจัดการขยะ ๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
ENTM 523 Solid Waste Management  
สวทบ ๕๒๔  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและ

การประยุกต์เพื่อการจัดการมลพิษ 
๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๑๖  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมและ

การประยุกต์เพื่อการจัดการมลพิษ 
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 

และ 
คําอธิบายรายวิชา 

 
ENTM 524  Environmental Biotechnology and 

Application for Pollution Management 
ENTM 616  Environmental Biotechnology and 

Application for Pollution Management 
สวทบ ๕๒๕ เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม

โดยชีวภาพและพืช 
๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๑๗ เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อมโดย

ชีวภาพและพืช 
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 

และ 
คําอธิบายรายวิชา ENTM 525 Environmental Bioremediation and  

Phytoremediation  Technologies 
ENTM 617 Environmental Bioremediation and  

Phytoremediation  Technologies 
สวทบ ๕๒๖ การจัดการปริมาณและคุณภาพ

ของน้ํา 
๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๑๑ การจัดการปริมาณและคุณภาพ

ของน้ํา 
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 

และ 
คําอธิบายรายวิชา ENTM 526 Water Quantity and Quality  

Management 
ENTM 611 Water Quantity and Quality 

Management 
 

สวทบ ๕๒๗ การจัดการและควบคุมมลพิษ 
ทางน้ํา 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

ENTM 527 Water Pollution Management and 
Control 

สวทบ ๕๒๘ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ 
ทางเสียง   

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
 

ENTM 528 Technology of  Noise 
Pollution Management   

สวทบ ๕๒๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและของเสีย
อันตราย 

๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๑๙ เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและของเสีย
อันตราย 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
และ 

คําอธิบายรายวิชา 
ENTM 529 Technology for Industrial and 

Hazardous Waste Management 
ENTM 619 Technology for Industrial and 

Hazardous Waste Management 

สวทบ ๕๓๐ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับ
สิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน 

๓ (๓-๐-๖) สวทบ  ๖๑๘ เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับ
สิ่งแวดล๎อมและพลังงานที่ยั่งยืน 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
และ 

คําอธิบายรายวิชา ENTM 530 Green Technology for Sustainable 
Environment and Energy 

ENTM 618 Green Technology for 
Sustainable Environment and 
Energy 

 

สวทบ ๕๓๑ การจัดการก๏าชเรือนกระจก ๓ (๓-๐-๖) สวทบ ๖๓๓ การจัดการก๏าชเรือนกระจก ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
ENTM 531  Greenhouse Gas Management ENTM 633 Greenhouse Gas Management 



  ๑๙๘ มคอ.๒ 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

สวทบ ๕๓๒ ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม พลังงาน อาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและคุณภาพ 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
 

ENTM 532 Management System Standard of 
Environment, Energy,Health, Safety and 
Quality 

สวทบ ๕๓๓ สถิติสําหรับการติดตามมลพษิทาง
สิ่งแวดล๎อม 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

 
ENTM 533 Statistics for Environmental Pollution 

Monitoring 
สวทบ ๕๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตาม

และเฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร   

   ๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๓๔ เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตาม
และเฝูาระวังด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร   

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
และ 

คําอธิบายรายวิชา 
ENTM 534 Space Technologies for Resource and 

Environmental Monitoring and 
Surveillance 

ENTM 634 Space Technologies for Resource and 
Environmental Monitoring and 
Surveillance 

สวทบ ๕๓๕ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากร 

๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

ENTM 535 Environmental and Resource Economics 
สวทบ ๕๓๖ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการ

สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 
๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๒๔ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการ

สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร 
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา

และ 
คําอธิบายรายวิชา ENTM 536 Tools and Techniques in Environment 

and Resource Management 
ENTM 624 Tools and Techniques in Environment 

and Resource Management 

สวทบ ๕๓๗  สารสนเทศทรัพยากรน้ํา   ๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 
ENTM 537 Hydro-Informatics 
สวทบ ๕๓๘  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ

ภูมิสถิติเพื่อการวิเคราะห์และ
สนับสนุนการตัดสินใจด๎านการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

    ๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๓๕ 
 
 
ENTM 635 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
ภูมิสถิติเพื่อการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม 
GIS and Geostatistic for 
Resources and Environment 
Management 

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 
ชื่อวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา 

ENTM 538 GIS and Geostatistic for 
Decision Support and 
Analysis on Resources and 
Environment  Management 

  

สวทบ ๕๓๙ สิ่งแวดล๎อมศึกษาและการศึกษา
เพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

  ๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

ENTM 539 Environmental Education 
and Education for 
Sustainable Development 

 

สวทบ ๕๔๐ การประเมินทางสิ่งแวดล๎อม   ๓(๓-๐-๖) สวทบ ๖๒๕ การประเมินทางสิ่งแวดล๎อม ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชาและ 
คําอธิบายรายวิชา ENTM 540 Environmental Assessment  ENTM 625 Environmental Assessment  

 



  ๑๙๙ มคอ.๒ 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

สวทบ ๕๔๑  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับ
การจัดการสิ่งแวดล๎อม   

   ๓(๓-๐-๖) --- ปิดรายวิชา 

ENTM 541 Quantitative Analysis for 
Environmental Management 

 

--- สวทบ ๖๑๔   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมด๎วยภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 614 Traditional Knowledge for Natural 
Resources and Environmental 
Management 

--- สวทบ ๖๑๕   ดิน การใช๎ประโยชน์ที่ดินและดิน
เส่ือมโทรม 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 615 Soil, Land Use and Degradation 
--- สวทบ ๖๒๐ เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน

ชีวภาพ   
๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 620 Biomass and Bioenergy Technologies 
--- สวทบ ๖๒๑ ของเสียและการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 621 Waste and Climate Change  
--- สวทบ ๖๒๒ การประยกุต์สารลดแรงตึงผิวใน

งานทางสิ่งแวดล๎อม 
๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 622 Surfactants Application in 
Environmental Related-work 

--- สวทบ ๖๒๓ 
ENTM 623 

นวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม  
Environmental Innovation 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

--- สวทบ ๖๒๖ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ           

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 626 Environment and Health Impact 
Assessment 

--- สวทบ ๖๒๗ การมีสํวนรํวมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม   

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 627 Public Participation in Environmental 
Management 

--- สวทบ ๖๒๘ 
ENTM 628 

การสื่อสารสิ่งแวดล๎อม 
Environmental Communication 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

--- สวทบ ๖๒๙ การตรวจประเมินภายในระบบ
การจัดการสิ่งแวดล๎อม อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยตาม
หลักมาตรฐานสากล 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 629 Internal Audits of Environmental and 
Occupational Health and Safety 
Management System on Compliance 
with International Standards 



  ๒๐๐ มคอ.๒ 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลีย่นแปลง 

--- สวทบ ๖๓๐ การจัดการอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม   

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 630 Occupational Health and Safety 
Management for Industry 

--- สวทบ ๖๓๑ การจัดการระบบสิ่งแวดล๎อม
สําหรับอุตสาหกรรม 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 631 Environmental System Management for 
Industry 

--- สวทบ ๖๓๒ แบบจําลองสิ่งแวดล๎อม   ๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ
ENTM 632 Environmental Modeling 

--- สวทบ ๖๓๖ ภูมิสารสนเทศ   ๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ
ENTM 636 Geoinformatics 

--- สวทบ ๖๓๗ วงปีไม๎และการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล๎อม 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 637 Tree Ring and Environmental Changes 
--- สวทบ ๖๓๘ การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมในอดีต

และการประยุกต ์
๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 638 Past Environmental Analysis and its 
Application 

--- สวทบ ๖๓๙ การประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพด๎านปาุไม๎และ
นิเวศวิทยาเพือ่งานทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 639 Biodiversity Evaluation of Forest and 
Ecology for Environmental skills 

--- สวทบ ๖๔๐ การวิเคราะห์ขอ๎มูลสถิติในงานวิจยั
ด๎วย SPSS for Windows 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหม ํ

ENTM 640 Statistical Data Aanalysis for Research 
by SPSS for Windows 

วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์  
สวทบ ๖๙๘ วิทยานิพนธ ์   ๑๒(๐-๓๖-๐) สวทบ ๖๙๘ วิทยานพินธ ์   ๑๒(๐-๓๖-๐) คงเดิม 
ENTM 698 Thesis  ENTM 698 Thesis  
สารนิพนธ์ สารนิพนธ์  
สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์    ๖(๐-๑๘-๐) สวทบ ๖๙๗ สารนิพนธ์    ๖(๐-๑๘-๐) คงเดิม 
ENTM  697 Thematic Paper  ENTM  697 Thematic Paper  

 



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
----------------------------- 

 เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๖" 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมท้ังหลักสูตรที่จะ
เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี                 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยมหิดล                 
  “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล                
  “ส่วนงาน” หมายความว่า  คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ ที่มีการเรียนการสอน 
                  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อํานวยการส่วนงานที่มีการเรียนการสอน 
  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 
  “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
มหิดล หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย แต่มีคุณสมบัติที่กําหนดตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย   



 ๒ 

                  “ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า  บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทั้งที่อยู่ในสายวิชาการและไม่อยู่ในสายวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง        
ในสาขาวิชาน้ันๆ โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  แต่ต้องได้รับการแต่งต้ัง
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด  และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังด้วย  
                   “นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสาย
วิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย 
                   “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท)  
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 “สถาบันอ่ืน” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม หรือหลักสูตรความร่วมมือ 
 “หลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน” หมายความว่า  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ให้ปริญญา หรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ให้
ปริญญา หรือผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน                        
 “หลักสูตรความร่วมมือ” หมายความว่า  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 ข้อ ๕   เพ่ือให้การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๖   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 
  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย    
สั่งการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร  และคาํสั่งการของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๗  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

                  ระบบทวิภาค คือระบบที่ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็น
ของแต่ละหลักสูตร โดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ



 ๓ 

การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน  เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ก็ได้ 
โดยให้ถือแนวทางดังน้ี 
  ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์ 
          ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
        คณะที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมงและจํานวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับ
เกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
 ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต  สําหรับแต่ละรายวิชา 
  ๘.๑ ระบบทวิภาค 
   ๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑  
หน่วยกิต 
   ๘.๑.๕ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๒  ระบบไตรภาค 
   ๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๒ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   ๘.๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๒.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๖  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๒.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๓๖  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิต 



 ๔ 

   ๘.๒.๕  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๖  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต        
  ๘.๓  ระบบจตุรภาค 
   ๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๐  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๓.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๓.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๐  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   ๘.๓.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๓๐  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
   ๘.๓.๕  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๐  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 

หมวด  ๒ 
หลักสูตร 

 
 ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังน้ี 
  ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  มิใช่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
  ๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ  โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ 
ศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
  ๙.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก 
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 



 ๕ 

   ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หากต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 
   ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงได้โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 
  ๙.๔  หลักสูตรปริญญาเอก  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 ข้อ ๑๐ โครงสร้างของหลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้
มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
ระบบจตุรภาค โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ               
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ์  การศึกษา
ตามแผน ก มี ๒ แบบ คือ 
    แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิตระบบจตุร
ภาค และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
                    แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิตใน   
แต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                              
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า๑๒ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   
    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต               
    ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 



 ๖ 

   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ ต้องทํา
วิทยานิพนธ์  แต่ต้องทําสารนิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิตและไม่เกิน ๘ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตระบบจตุรภาค                
   หลักสูตรใดที่จะเปิดสอนแผน ข ต้องเปิดสอนแผน ก ควบคู่กันไปด้วย 
                ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง  คือ      
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิตระบบจตุรภาค    
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๘ 
หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
    ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑  และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน    
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
           แบบ ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ และ
ศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิต ในแต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                            
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า๓๖ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต                             
    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต                              
    ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต           
    แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  และ
ศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิตในแต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                             
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต                               
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    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
                               ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต            
    ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
       ข้อ ๑๑ ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑๑.๑  หลักสูตรปกติ  (Regular Program)  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หน่ึงที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้  
   ๑๑.๒  หลักสูตรนานาชาติ  (International Program) หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหน่ึง ที่มีองค์ความรู้และเน้ือหาสาระที่มีความเป็นสากล  และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ  เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นสื่อในการเรียนการสอน  
  ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังน้ี  
   ๑๒.๑  การศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยกําหนดให้
นักศึกษาต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลา  (Full Time)  ตามข้อ ๓๙.๒.๑   
   ๑๒.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  เป็นการจัดการเรียนการสอนบางเวลา โดยนักศึกษา
ลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา  (Part Time)  ตามข้อ ๓๙.๒.๒     
    การจัดการศึกษาภาคพิเศษ อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบ
ผสมผสาน ดังน้ี             
    ๑๒.๒.๑  การศึกษาแบบทางไกล  (Distance Education)           
    ๑๒.๒.๒  การ ศึกษาแบบทางไกลทาง อิน เทอ ร์ เ น็ต   (Internet-Based 
Distance Education)             
    ๑๒.๒.๓  การศึกษาแบบหน่วยการศึกษา  (Module)     
    ๑๒.๒.๔  รูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม          
 ข้อ ๑๓  การจัดการศึกษาตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรและ
สอดคล้องกับการคิดหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการ
สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
 ข้อ ๑๔   ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
   ๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา   
   ๑๔.๒  หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา  



 ๘ 

   ๑๔.๓  หลักสูตรปริญญาเอก   
    ๑๔.๓.๑ สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา    
    ๑๔.๓.๒ สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลา 
ศึกษาไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
 ข้อ ๑๕ การประกันคุณภาพของหลักสูตร   
  ให้กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
  ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
  ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ๑๕.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  ๑๕.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ข้อ ๑๖ การพัฒนาหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองทุก  ๕  ปี 
 

หมวด  ๓ 
อาจารย์ 

 
  ข้อ ๑๗ อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การทําวิจัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดตามภาระงานที่รับผิดชอบ   
  ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนให้ถือเป็นอาจารย์ประจําในความหมายตาม
ข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจํา  ทั้งน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี 
  กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว  
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  กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใด
หลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 
        กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 
  ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
ความหมายตามข้อบังคับน้ี 
  ๑๘.๑  คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร                
   ๑๘.๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง                             
    คุณสมบัติ 
    (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
                                      (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
                                      (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    หน้าที่ 
                                      (๑)  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร   
                                      (๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน 
   ๑๘.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
                             คุณสมบัติ 
                             (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
                                     (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
                                     (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                             หน้าที่ 
                             (๑)  จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร  
และต้องทําหน้าที่อ่ืนตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ 
หน้าที่น้ันๆ 
                             (๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน   
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                             (๓)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
                             (๔)  เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
                              (๕)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

                             (๖)  เป็นอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ 
                             (๗)  เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
      ๑๘.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
    คุณสมบัติ 

                          (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา  
                           (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
                           (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                            หน้าที่ 
                  (๑)  จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร  
และต้องทําหน้าที่อ่ืนตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ
หน้าที่น้ันๆ 
                  (๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน 
                    (๓) เป็นอาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  
                    (๔) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
                    (๕) เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
                    (๖) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
              (๗)  เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
          ๑๘.๒ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
             ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๕ คน ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
     ข้อ ๑๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติและ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     ๑๙.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑๙.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 
        (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 



 ๑๑ 

             ๑๙.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท  
        (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง 
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๑๙.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
       (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๑๙.๒ หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     ๑๙.๒.๑  ควบคุม ดูแลและดําเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อกําหนดของภาควิชา ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งข้อกําหนดและกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
                     ๑๙.๒.๒  ประเมินผลหลักสูตรเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนงานที่จัด 
การเรียนการสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                      ๑๙.๒.๓ รับผิดชอบการดําเนินงานและการพัฒนาหลักสูตร  
    ๑๙.๓ จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๓ คน  
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 ข้อ ๒๐  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
  ๒๐.๑ องค์ประกอบ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น
ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     
ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
กรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม           
          ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้มากกว่า ๑ หลักสูตร 
  ๒๐.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ 
๒๐.๑  มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปีนับต้ังแต่
วันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ัง หรือหมดวาระตามวาระของผู้เสนอแต่งต้ัง 
          สําหรับประธานหลักสูตร ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๘ ปีติดต่อกัน 



 ๑๒ 

  ๒๐.๓ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ประธานหลักสูตร กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และที่ปรึกษา พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
          ๒๐.๓.๑  ตาย 
          ๒๐.๓.๒  ลาออก 
          กรณีประธานหลักสูตรพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 
๒๐.๓.๑ หรือ ๒๐.๓.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอแต่งต้ังประธานหลักสูตรคนใหม่
มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตําแหน่งประธานหลักสูตรว่างลง      
ในระหว่างน้ันให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ 
คน ให้ทําหน้าที่รักษาการแทนในตําแหน่งประธานหลักสูตรไปก่อนจนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
          กรณีประธานหลักสูตรติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงระยะเวลา
หน่ึงแต่ไม่เกิน ๙๐ วันติดต่อกัน ให้ประธานหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ คน
ให้ทําหน้าที่รักษาการแทนในตําแหน่งประธานหลักสูตรมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ัง แต่หากเกินกว่า ๙๐ วันติดต่อกันให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งต้ัง
ประธานหลักสูตรคนใหม่มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
         กรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ดําเนินการเสนอ
แต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
         กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
ชุดใหม่ 
  ๒๐.๔ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          ๒๐.๔.๑  วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
          ๒๐.๔.๒  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)   
          ๒๐.๔.๓  ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
          ๒๐.๔.๔  ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
รวมทั้งให้คําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 
        ๒๐.๔.๕  ให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการ
หลักสูตรกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน ภาควิชา 
 



 ๑๓ 

 ข้อ ๒๑  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๑.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๑.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล   
    ๒๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๑.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  ๒๑.๒  หน้าที่ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่ 
      (๑) ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา    
เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์    
    (๒) ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
    (๓) จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษา
นับแต่นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก 
    (๔) ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
เมื่อกําหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๕) เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม  
เมื่อกําหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๖) ตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
    (๗)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
  ข้อ ๒๒ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๒.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๒.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๒.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๒.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๒.๒ หน้าที่ 
           สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็น
ปัญหา  ระเบียบวิธีวิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 



 ๑๔ 

  ๒๒.๓ องค์ประกอบ 
          คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ัง
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
           ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ  ให้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมด้วยได้ 
 ข้อ ๒๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอืสารนิพนธ์ร่วม 
     ๒๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
                ๒๓.๑.๑ คุณสมบัติ 
       (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
      (๒)  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
      (๓)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
      (๔)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
               ๒๓.๑.๒ หน้าที่  
      (๑)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
      (๒)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ร่วม 
     (๓)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทาง
ทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
      (๔)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการใช้ภาษา 
      (๕)  ติดตามการดําเ นินการวิจัยให้ เ ป็นไปตามแผนงานและ
รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
            (๖)  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา  
                      (๗)  ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 



 ๑๕ 

  ๒๓.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม 
    ๒๓.๒.๑  คุณสมบัติ 
      (๑)   ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
      (๒)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
      (๓)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
              ๒๓.๒.๒  หน้าที่  
      (๑)  ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
      (๒)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับ
เน้ือหาทางทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
      (๓)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการ
เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการใช้ภาษา 
      (๔)  ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
      (๕)  อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ และ
ต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 
  ๒๓.๓  องค์ประกอบ 
             คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก ๑ คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมอย่างน้อย  ๑  คน 
                  ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมได้ 
 ข้อ ๒๔ อาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญา
โท แผน ข 
  ๒๔.๑  คุณสมบัติ 
    ๒๔.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๔.๑.๒  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 



 ๑๖ 

  ๒๔.๒ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบประมวลความรู้  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้อง
เป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ีอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
มหิดลให้ทําหน้าที่กรรมการสอบประมวลความรู้ร่วมด้วยได้ 
  ๒๔.๓ หน้าที่ 
    สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาที่กําหนดสําหรับ     
นักศึกษาเพ่ือประเมินผลความรอบรู้ทางด้านวิชาการของนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาตามแผน ข 
 ข้อ ๒๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๕.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๕.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๕.๑.๒  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง    
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๕.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๕.๒ องค์ประกอบ 
   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์หลัก (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ คน และ 
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม หรืออาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๒๕.๓ หน้าที่ของประธานกรรมการสอบ  
    ๒๕.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับน้ี 
    ๒๕.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการ
นําเสนอ  ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
    ๒๕.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ 



 ๑๗ 

  ๒๕.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
    ๒๕.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย ความสามารถในการ
นําเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
    ๒๕.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
    ๒๕.๔.๓  ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
    ๒๕.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูป เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ   
สารนิพนธ์ 
  ๒๕.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ  
   พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
 ข้อ ๒๖ คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
    ๒๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
      ๒๖.๑.๑ คุณสมบัติ 
      (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
       (๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
        (๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    ๒๖.๑.๒ หน้าที่ 
       รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ๒๖.๒ หลักสูตรปริญญาโท  
     ๒๖.๒.๑ คุณสมบัติ 
      (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
           (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
           (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 



 ๑๘ 

    ๒๖.๒.๒ หน้าที่ 
             รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท 
 ข้อ ๒๗ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๗.๑ คุณสมบัติ  
    ๒๗.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๗.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๗.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๗.๒ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องเป็น
อาจารย์ประจําหรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งน้ีอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ทําหน้าที่
กรรมการสอบวัดคุณสมบัติร่วมด้วยได้ 
  ๒๗.๓ หน้าที่  
   สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่านักศึกษาปริญญาเอก  เพ่ือประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอรับปริญญาเอก 
 ข้อ ๒๘ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๘.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๘.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  
    ๒๘.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๒๘.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
   ๒๘.๒ หน้าที่ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ให้ทําหน้าที่ 
      (๑)  ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเริ่ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
    (๒)  ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 



 ๑๙ 

    (๓)  จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแต่
นักศึกษา เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก 
    (๔)  ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อกําหนดสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๕)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วม  เมื่อกําหนด
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๖)  ตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามมติของคณะ 
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
   (๗)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 ข้อ ๒๙ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๙.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๙.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๙.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๙.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
  ๒๙.๒ หน้าที่ 
    สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็นปัญหา ระเบียบวิธี
วิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
  ๒๙.๓ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
           ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ  ให้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมด้วยได้ 
 ข้อ ๓๐  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คือ 
   (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  ๓๐.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
         ๓๐.๑.๑  คุณสมบัติ 
             (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 



 ๒๐ 

             (๒)  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
             (๓)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
             (๔)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
    ๓๐.๑.๒  หน้าที่  
             (๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
             (๒)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
             (๓) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทาง
ทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
             (๔)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียน
วิทยานิพนธ์   และการใช้ภาษา 
             (๕)  ติดตามการดําเ นินการวิจัยให้ เ ป็นไปตามแผนงานและ
รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
             (๖)  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
    (๗)  ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
   ๓๐.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
                ๓๐.๒.๑  คุณสมบัติ 
            (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
            (๒)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
             (๓)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
              ๓๐.๒.๒  หน้าที่  
             (๑)  ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
             (๒)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับ
เน้ือหาทางทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 



 ๒๑ 

            (๓)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการ
เขียนวิทยานิพนธ์  และการใช้ภาษา 
            (๔)  ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
            (๕)  อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้  และต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
   ๓๐.๓ องค์ประกอบ 
             คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อย่างน้อย  ๒  คน   
                     ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ ให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ 
 ข้อ ๓๑ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๓๑.๑ คุณสมบัติ 
    ๓๑.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๓๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๓๑.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๓๑.๒  องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (๒) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  อย่างน้อย ๑ คน  และ (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม หรืออาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
   ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม  บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะให้ทําหน้าที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๓๑.๓ หน้าที่ของประธานกรรมการสอบ  
   ๓๑.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
   ๓๑.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังด้าน
การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
   ๓๑.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 



 ๒๒ 

  ๓๑.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
   ๓๑.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน
การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
   ๓๑.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๓๑.๔.๓ ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๓๑.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ๓๑.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ  
   พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน
การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
 ข้อ ๓๒ อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก 
  ๓๒.๑ คุณสมบัติ 
   ๓๒.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๓๒.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๒.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   ๓๒.๑.๔ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
  ๓๒.๒ หน้าที่ 
   รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนและการสอน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก 
 ข้อ ๓๓ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ประจําหน่ึงคนให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่เกิน ๕ คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คนเทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ ๓ คน 



 ๒๓ 

  ทั้งน้ีการนับภาระงานให้เริ่มนับต้ังแต่เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
หลักได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์  และให้นับรวมจํานวนนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์
ได้มากกว่า ๕ คน อาจขอขยายเพ่ิมขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน  ๑๐  คน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๓๔ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง   ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําและได้รับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัยให้ทําหน้าที่สอนนักศึกษาตามความเช่ียวชาญของตน 
  ๓๔.๑ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนีย- 
บัตรบัณฑิตช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาโท  
   ๓๔.๑.๑ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๔.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๓๔.๒ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 
   ๓๔.๒.๑ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๔.๒.๒ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

หมวด ๔ 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๓๕ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  ๓๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ๓๕.๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
   ๓๕.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐   
   ๓๕.๑.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 



 ๒๔ 

   ๓๕.๑.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากท่ีกําหนดในข้อ ๓๕.๑.๑ ถึง ๓๕.๑.๓ อาจได้รับ
การพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๓๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
               ๓๕.๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย     
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้   
ในแต่ละหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                       ๓๕.๒.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐   
                       ๓๕.๒.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 
                       ๓๕.๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๒.๑  ถึง ๓๕.๒.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
           ๓๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
                      ๓๕.๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่
กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                     ๓๕.๓.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐  สําหรับผู้สําเร็จปริญญาตรี
ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือไม่ตํ่ากว่า  ๓.๐๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
                     ๓๕.๓.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 
                     ๓๕.๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๓.๑  ถึง ๓๕.๓.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
         ๓๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
                    ๓๕.๔.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ใน  
แต่ละหลักสูตร  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                    ๓๕.๔.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม สําหรับผู้สําเร็จ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  ๓.๕๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 
                    ๓๕.๔.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 



 ๒๕ 

         ๓๕.๔.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๔.๑  ถึง ๓๕.๔.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังน้ี 
              ๓๖.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว 
      ๓๖.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก โดยมีเง่ือนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 
๓.๐๐ หรือมีเง่ือนไขอ่ืนตามที่ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จึงจะเปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้  
              ๓๖.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าในขณะที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหลักเกณฑ์หรือแนว
ทางการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๗ การรับเข้าศึกษา 
       ๓๗.๑  โดยการทดสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยและประธานหลักสูตรกําหนดและประกาศให้ทราบ 
          ๓๗.๒  โดยการคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในบางรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยอาจขอรับหน่วยกิตหรือไม่ขอรับหน่วยกิตก็ได้ แต่มิใช่เป็นการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หมวด ๕ 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 
 ข้อ ๓๘ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๓๘.๑ ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๑ ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน
เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในภาคการศึกษาที่ระบุขอเข้า
ศึกษาและในหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ทั้งน้ีจะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศ
กําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๓๘.๒  ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๒ ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย และต้องปฏิบัติตามประกาศกําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 



 ๒๖ 

 ข้อ ๓๙ การลงทะเบียนเรียน 
   ๓๙.๑ การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศแต่ละปี
การศึกษา 
  ๓๙.๒ การลงทะเบียนเรียน  
   ๓๙.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time) คือ ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบทวิภาค สําหรับ
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต หรือไม่ตํ่ากว่า ๑๑ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๙ 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือไม่ตํ่ากว่า ๑๔ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๓ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค 
   ๓๙.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) คือ ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่ตํ่ากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 
หรือไม่ตํ่ากว่า ๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือ   
ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค 
  ๓๙.๓ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้ปรากฏผลผ่านอย่างสมบูรณ์ ต้องลงทะเบียนพร้อมทั้งชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
  ๓๙.๔ การลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
         ๓๙.๔.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอ่ืนได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
        (๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาค
การศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ 
        (๒) รายวิชาที่สถาบันอ่ืนเปิดสอน ต้องมีเน้ือหาที่เทียบเคียงกันได้หรือมี
เน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
        (๓) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ของนักศึกษา 
       ๓๙.๔.๒ ให้นําหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนข้ามสถาบันไปเป็นส่วนหน่ึงของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
      ๓๙.๔.๓ นักศึกษาต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบัน
กําหนด 
 



 ๒๗ 

 ข้อ ๔๐ การขอเพ่ิม  ขอลดและขอถอนรายวิชา 
    นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลดหรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและประธานหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
     ๔๐.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สปัดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 
     ๔๐.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาภาค  
ฤดูร้อน 
   ๔๐.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทําได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อนจนถึง ๑ สัปดาห์ก่อนการสอบคร้ังสุดท้ายของรายวิชาน้ัน และจะบันทึกรายวิชา
ที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษาด้วย 
 ข้อ ๔๑ เวลาเรียน 
  นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี  หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ  หรือ
รายวิชาที่มีการทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ต่อเมื่อมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของการบรรยาย หรือ
การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาที่เทียบเท่า การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
 ข้อ ๔๒ การลาพักการศึกษา 
  ๔๒.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อประธานหลักสูตร และ
ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
   ๔๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
   ๔๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิจัยในหลักสูตร  ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
   ๔๒.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ  ๒๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  โดยมีใบรับรองแพทย์รับรอง 
   ๔๒.๑.๔ ได้ศึกษาและทําการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ โดยมีความจําเป็นส่วนตัว 
   ๔๒.๑.๕ มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยกะทันหันให้ย่ืนคําร้องขอลาพัก
การศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ขาดการศึกษา 
  ๔๒.๒ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๓, ๔๒.๑.๔ และ ๔๒.๑.๕ จะกระทําได้ครั้ง
ละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้าจําเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องขอลาพักได้



 ๒๘ 

อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา การลาพักตามข้อ ๔๒.๑.๑ ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร
และการลาพักตาม ข้อ ๔๒.๑.๒ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของทุนที่ได้รับ 
  ๔๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๑    
  ๔๒.๔ นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลา
พักการศึกษา โดยชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย ยกเว้นการ
ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๔๒.๑.๑ มิฉะน้ันจะถูกจําหน่ายช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๔๒.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาเมื่อกลับเข้าศึกษาจะต้องย่ืนคําร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
กําหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔๓ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 
  ๔๓.๑  ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 
  ๔๓.๒ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
  ๔๓.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   ๔๓.๓.๑ เป็นนักศึกษาทดลองเรียนตามข้อ ๓๖.๒ ที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลง
สภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
   ๔๓.๓.๒ ได้แต้มเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากว่า ๒.๕๐ ติดต่อกันสองภาค
การศึกษา 
   ๔๓.๓.๓ ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ใน   
แต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 
   ๔๓.๓.๔ ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
   ๔๓.๓.๕ สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านตามเง่ือนไขที่กําหนด 
   ๔๓.๓.๖ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
   ๔๓.๓.๗ ทุจริตในการสอบ 
   ๔๓.๓.๘ ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๔๓.๓.๙ ตาย 
 ข้อ ๔๔ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๔๔.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
และพ้นสภาพในกรณีข้อ ๔๓.๒  หรือ ๔๓.๓.๔  หรือ ๔๓.๓.๖ อาจย่ืนคําร้องขอคืนสภาพการเป็น   
นักศึกษาได้ภายในกําหนดระยะเวลาการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ทั้งน้ีนับจากวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของหลักสูตรน้ันๆ 



 ๒๙ 

  ๔๔.๒ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยผ่านความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามลําดับ 
  ๔๔.๓ นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาค
การศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้พ้นสภาพ 
  ๔๔.๔ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วน
หน่ึงของระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  ๔๔.๕ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพ 
  ๔๔.๖ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาแล้วจะมีสถานภาพเช่นเดียวกับ
สถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ  แต่ทั้งน้ีการนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๔๔.๔ 
 

หมวด  ๖ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๕ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคโดยกระทํา
เป็นสัญลักษณ์ดังน้ี 
  ๔๕.๑  สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
   ๔๕.๑.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายและแต้มประจํา ดังน้ี 
          สัญลักษณ์      ความหมาย          แต้มประจํา 
          A                      ดีเลิศ (Excellent)           ๔.๐๐ 
    B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕๐ 
    B   ดี (Good)   ๓.๐๐ 
    C+  ค่อนข้างดี (Fairly Good)         ๒.๕๐ 
    C   พอใช้ (Fair)          ๒.๐๐ 
    D+               อ่อน (Poor)          ๑.๕๐ 
    D                  อ่อนมาก (Very Poor)         ๑.๐๐ 
    F    ตก (Fail)          ๐.๐๐ 
   ๔๕.๑.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจํา ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้
ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 
        สัญลักษณ์   ความหมาย 
    S   พอใจ (Satisfactory) 
    U      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 



 ๓๐ 

    I     รอการประเมินผล (Incomplete) 
    P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in Progress) 
    W  ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
            AU  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
    X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report) 
    T             การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
  ๔๕.๒ รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรจะต้องได้
สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า B และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรจะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า
C ถ้าได้สัญลักษณ์ตํ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในโอกาสแรกที่เปิดสอนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียน
รายวิชาอ่ืนแทนได้ ทั้งน้ีผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซ้ําจะต้องได้ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B 
  ๔๕.๓ การให้ F กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   ๔๕.๓.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก 
   ๔๕.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
ประธานหลักสูตรและไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๔๕.๓.๓ นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๔๑ 
   ๔๕.๓.๔ นักศึกษาทําผิดข้อกําหนดในการสอบของแต่ละรายวิชาได้รับการ
ตัดสินให้ตก 
   ๔๕.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการ
ปฏิบัติงานภายในเง่ือนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแต่ละกรณี 
  ๔๕.๔ การให้ S หรือ U กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา
  ๔๕.๕ การให้  I  กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 
   ๔๕.๕.๑ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์รับรอง  แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
   ๔๕.๕.๒ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตร 
   ๔๕.๕.๓ อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตรเห็นสมควรให้รอการประเมิน 
   ๔๕.๕.๔ นักศึกษาจะมี I ในระหว่างการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา ยกเว้นกรณี  
๔๕.๕.๑ 
  ๔๕.๖ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุสาเหตุของการให้ I ดังน้ี 
   ๔๕.๖.๑ เมื่อมีการกําหนดให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน  
นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาแจ้งผลการสอบ 



 ๓๑ 

   ๔๕.๖.๒ เมื่อมีการกําหนดให้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 
           ๔๕.๖.๓ เมื่อมีการกําหนดให้เรียนซ้ําวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 

 ๔๕.๗ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องดําเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์  
I ดังน้ี 
  ๔๕.๗.๑ สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่อาจารย์     
ผู้สอนแจ้งผลการสอบ 
  ๔๕.๗.๒ ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษา
ถัดไป 
  ๔๕.๗.๓ ให้เรียนซ้ําอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 
 ๔๕.๘ การให้ P กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ P 
และภาคการศึกษาสุดท้ายให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ตามข้อ ๔๕.๑.๑ หรือสัญลักษณ์
ซึ่งไม่มีแต้มประจํา (S หรือ U) 
 ๔๕.๙ การให้ W กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  ๔๕.๙.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๔๐.๓ 
  ๔๕.๙.๒ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
  ๔๕.๙.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 
 ๔๕.๑๐ การให้ AU กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับ
หน่วยกิตและต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือ
ปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U 
 ๔๕.๑๑ การให้ X กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมิน
การศึกษาของรายวิชาน้ันๆ ตามกําหนด 
 ๔๕.๑๒ สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ 
  ๔๕.๑๒.๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์  “P” หรือ “S” หรือ “U”  ซึ่งมี
ความหมายดังน้ี 
  “P”  (in Progress)  หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยยังอยู่ในขั้นกําลังดําเนินการ  ยังไม่อาจประเมินได้ว่าในขณะที่ทําการประเมินอยู่ในระดับ
เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ 
 “S”  (Satisfactory)  หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ 



 ๓๒ 

  “U”  (Unsatisfactory) หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ
ศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ คือ อยู่ในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 
   (๑) นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว
ในภาคการศึกษานั้น  แต่ยังมิได้ดําเนินการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  (๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยที่กําหนด 
  ๔๕.๑๒.๒ หากการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ์ “U” ติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา หรือ “P” ติดต่อกัน ๔ ภาค
การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร ต้องพิจารณาหา
สาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไขและรายงานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบและ
พิจารณาหาข้อยุติ 
 ข้อ ๔๖ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต  
  ๔๖.๑ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 
   การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  เป็นอํานาจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี    
ดังต่อไปน้ี 
   ๔๖.๑.๑  ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต 
   ๔๖.๑.๒  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   ๔๖.๑.๓  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

อธิการบดีมีอํานาจสั่งให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา และนักศึกษาที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหมดสิทธิที่จะเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาตลอดไป 
  ๔๖.๒ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาสอบสวน อํานาจหน้าที่และการสอบสวนให้ทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้พิจารณา
ตามสมควรแก่กรณี  ดังต่อไปน้ี 
   ๔๖.๒.๑ กรณีที่มิได้เป็นการจงใจหรือเป็นกรณีที่ นักศึกษาละเลย การ
ดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่กําหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ใหม่  ทั้งน้ีต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องมีการต่ออายุการศึกษา 



 ๓๓ 

 ๔๖.๒.๒ ในกรณีที่เป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง  ให้อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพ    
นักศึกษาและในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาต่อไป 
 ข้อ ๔๗ การนับจํานวนหน่วยกิต 
  ๔๗.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน 
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้งให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว 
 ๔๗.๒ การรวมจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย ให้นับหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่มีแต้มประจํา 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้งให้นับจํานวน
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย 
 ข้อ ๔๘ การคิดแต้มเฉลี่ย 
  แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจําภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม  การคํานวณ
แต้มเฉลี่ยให้ทําดังน้ี 
  ๔๘.๑ แต้มเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจําในภาคการศึกษานั้นๆ 
ให้มีทศนิยมสองตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่สาม 
 ๔๘.๒ แต้มเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา  
ในหลักสูตรน้ันจนถึงการประเมินผลคร้ังสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจํา
ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา
และผลการศึกษาที่มีแต้มประจําตามข้อ ๔๗.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่ง     
ที่สาม 
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําให้นําแต้มประจําของสัญลักษณ์ที่ได้รับ
จากการประเมินครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มเฉลี่ย ทั้งน้ีแต้มประจําของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
ต้องได้สัญลักษณ์ในระดับที่ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B 
 ข้อ ๔๙ การย้ายสาขาวิชา 
  ๔๙.๑ การย้ายสาขาวิชาอาจกระทําได้ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                    
  ๔๙.๒ นักศึกษาผู้ขอย้ายสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษา            
  ๔๙.๓ นักศึกษาทดลองเรียน ไม่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชา 



 ๓๔ 

 ข้อ ๕๐   การเปลี่ยนระดับการศึกษา         
  นักศึกษาในหลักสูตรระดับตํ่ากว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ที่สูงกว่าหรือในทางกลับกัน  นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับที่ตํ่ากว่าได้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรน้ันๆ  และ/หรือ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ ๕๑  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต 
  นักศึกษาจะขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์    
ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตร  และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
  ๕๑.๑ รายวิชาที่รับและเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
   ๕๑.๑.๑ เป็นรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษายกเว้น 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไม่สามารถรับโอนหน่วยกิตได้ 
   ๕๑.๑.๒ เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษาและมีเน้ือหาเทียบเคียง   
กันได้ 
   ๕๑.๑.๓ เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน 
   ๕๑.๑.๔ เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า B 
  ๕๑.๒ จํานวนหน่วยกิตที่สามารถรับและเทียบโอนได้ 
  ๕๑.๒.๑ หากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ทั้งน้ีกรณีเป็นการขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตจากระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มายังระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือในทางกลับกัน 
จะกระทําได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา 
 ๕๑.๒.๒ หากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในต่างสถาบัน ให้กระทําได้ไม่เกินร้อยละ  
๒๕ ของหน่วยกิตรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในหลักสูตรที่กําลังศึกษา 

๕๑.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนหน่วยกิต เมื่อได้รับโอนหน่วยกิต จะรายงานในใบ
แสดงผลการศึกษา โดยระบุรายละเอียดจํานวนหน่วยกิต สถาบันการ ศึกษาท่ีรับโอนหน่วยกิต พร้อม
ทั้งแสดงรายวิชาที่รับโอนหน่วยกิต ตามรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรที่รับโอนหน่วยกิต และแสดงสัญลักษณ์ T กํากับที่รายวิชา ซึ่งแสดงความหมายถึง รายวิชา
ที่มาจากการโอนหน่วยกิต โดยไม่นํามาคิดคะแนนเฉล่ีย 
 ข้อ ๕๒ การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
  บัณฑิตวิทยาลัย อาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ ทั้งน้ีหลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 



 ๓๕ 

 ข้อ ๕๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
  ๕๓.๑ บัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ีการนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
  ๕๓.๒ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
จะต้องยอมรับหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามข้อ ๕๑ 
  ๕๓.๓  นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินกําหนดเวลาตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 

 
หมวด ๗ 

การสอบวัดคุณสมบัติ 
 
 ข้อ ๕๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  ๕๔.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านก่อนการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
  ๕๔.๒ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ ๒๗  
  ๕๔.๓ การสอบวัดคุณสมบัติ สามารถใช้การสอบข้อเขียน และ/หรอืการสอบปากเปล่า  
  ๕๔.๔ การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๑ เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ อภิปรายแสดงความเห็นและลงมติ “ลับ” ตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังน้ี   
    (๑) “ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดงความรู้พ้ืนฐานที่
เก่ียวข้อง และมีศักยภาพในการแสดงกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
ความรู้มาประยุกต์เพ่ือออกแบบงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเป็นระบบ ที่ทําให้คณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติเห็นว่านักศึกษามีความพร้อมในการสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง       
    (๒) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงคุณสมบัติใน 
(๑) ข้างต้น ได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๒ ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องส่งผลการสอบวัด
คุณสมบัติมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบวัด
คุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๓ ประธานหลักสูตร ต้องแจ้งผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ให้นักศึกษาทราบ ภายใน ๕ วัน นับจากที่ได้รับทราบผลจากคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ  



 ๓๖ 

   ๕๔.๔.๔ กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบคร้ังแรก นักศึกษาสามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้งภายในไม่เกิน ๖ เดือน และหากผลการสอบในครั้งที่ ๒ ปรากฏเป็น “ไม่ผ่าน” ให้
ประธานหลักสูตร นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดําเนินการอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 
    (๑) เสนอขอให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามายังคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย หรือ 
    (๒) เสนอขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาผู้ น้ัน จากระดับ
ปริญญาเอก มาเป็นระดับปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควร 
 

หมวด  ๘ 
การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 
 ข้อ ๕๕ การทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๕.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร 
  ๕๕.๒ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้อง
จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี 
   ๕๕.๒.๑ หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
   ๕๕.๒.๒ ที่มาหรือความสําคัญของปัญหา 
   ๕๕.๒.๓ แนวทางการศึกษาวิจัย 
   ๕๕.๒.๔ เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๕๕.๒.๕ แผนงานการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๕๕.๒.๖ รายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ีเป็นไปตามความต้องการของ     
แต่ละหลักสูตร 
  ๕๕.๓ นักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายใน ๒ ภาค
การศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการสอบ
ได้ภายใน ๒ ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติกําหนดสอบโครงร่างวิทยา 
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ และประธานหลักสูตร                  



 ๓๗ 

  ๕๕.๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวข้อและการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์รวมท้ัง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว 
  ๕๕.๕ การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย                        
  ๕๕.๖ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ยกเว้นกรณีที่วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์บางเร่ืองที่จําเป็นต้องใช้
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนในการเขียน ให้คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบ 
  ๕๕.๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตรต้อง
ทําหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยต้องติดต่อ
กับนักศึกษาเพ่ือติดตามการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการติดต่อน้ีไม่
จําเป็นต้องให้นักศึกษามาพบด้วยตนเอง  สามารถติดต่อผ่านระบบสื่อสารต่างๆ ได้ และจัดทํา
หลักฐานการติดต่อกับนักศึกษาเพ่ือเก็บไว้อ้างอิง   
  ๕๕.๘ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก  ต้องแจ้งการประเมินผล
ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารที่นักศึกษา   
รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และเสนอแผนงานการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในภาคเรียนต่อไป ไป
ยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษายังทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่เสร็จสิ้น 
 ข้อ ๕๖  การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๑ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อ 
  ๕๖.๑.๑ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วันสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ หรือไม่น้อย
กว่า  ๔๕  วัน สําหรับการทําสารนิพนธ์  นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                          ๕๖.๑.๒ สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด  และได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                          ๕๖.๑.๓ สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 



 ๓๘ 

                         ๕๖.๑.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
   ๕๖.๑.๕ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ให้ทําการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้      
   ๕๖.๑.๖ เสนอเอกสารต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษา
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อ่านล่วงหน้า
ก่อนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อย่างน้อย ๑๕ วัน 
  ๕๖.๒ ประธานหลักสูตรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ และกําหนดการสอบไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งต้ัง 
  ๕๖.๓ การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ  สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ระบุในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๕๖.๓.๑ กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่สามารถมาทําการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ตามกําหนด ให้ปฏิบัติดังน้ี 
  (๑) ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งเลื่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ออกไปจนกว่าจะกําหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนมาทําการสอบได้ 
   (๒)  หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเล่ือนการสอบได้  ให้กรรมการสอบ
ผู้น้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิม
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านประธานหลักสูตร  และต้องช้ีแจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบ
ไม่สามารถมาทําการสอบได้  รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบ ทั้งน้ีกรรมการผู้ขาดสอบต้อง
แจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                       (๓)  หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ กรรมการสอบผู้น้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องช้ีแจง
สาเหตุต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านประธานหลักสูตร พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๕๖.๔ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๕๖.๔.๑ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อภิปราย   แสดงความคิดเห็นและลงมติ  “ลับ”  ตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์  ดังน้ี 
    (๑) "ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์   และตอบข้อซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์  ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที 



 ๓๙ 

   (๒) "ผ่านโดยมีเง่ือนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดง
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์             
มีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  และ/หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ทั้งน้ีให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันสําหรับการแก้ไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์  และไม่เกิน ๓๐ วันสําหรับการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์ นับแต่วันที่นักศึกษา
ทราบผลการ    ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
            (๓)  "ไม่ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และ/
หรือ ไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ ซึ่งเป็นการแสดง
ว่านักศึกษาผู้น้ันไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ/หรือวิธีการ
วิจัยที่ตนได้ทํา 
                                              กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านน้ี  ให้คณะกรรมการสอบวิทยา 
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์  แจ้งให้นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่  ตามคําแนะนําภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดให้ และนักศึกษาต้องขอสอบต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อีก
ครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้และลงทะเบียนสอบใหม่กับบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๕๖.๔.๒ กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ
สอบวิทยา นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สอบ "ผ่านโดยมี
เง่ือนไข" หรือสอบ "ไม่ผ่าน" ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และประธาน
หลักสูตร    มิฉะน้ันผลการสอบจะถูกปรับเป็น "ตก" นักศึกษาจะต้องชําระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ใหม่ และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่  พร้อมทั้ง
เริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
 ๕๖.๕ การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๕.๑ กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องแจ้งผล
การตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๕ 
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๕.๒ กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องส่งผล
การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ 
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 



 ๔๐ 

 ๕๖.๖ นักศึกษาต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตาม
ข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามจํานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๑ วันนับแต่วันที่ปรากฎผล
การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  “ผ่าน” 
   หากนักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  หลังจากวันที่ปรากฎผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
“ผ่าน” เกินกว่า ๒๑ วัน ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการล่าช้า นักศึกษาต้องชําระค่าปรับสําหรับการล่าช้า
น้ีตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีการล่าช้าต้องไม่เกินระยะเวลา ๙๐ วันหลังจากวันครบ
กําหนดส่งวิทยานิพนธ์ 
        ๕๖.๗ การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  กรณีนักศึกษาไม่สามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน ให้นักศึกษา
แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและประธานหลักสูตร มิฉะน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญาน้ันอีก นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
 

หมวด ๙ 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๕๗ การสําเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย จะเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาให้แก่นักศึกษาที่
ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
        ๕๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 
                   ๕๗.๑.๑ มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๑๔.๑ 
                   ๕๗.๑.๒ ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับ
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
                   ๕๗.๑.๓ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                           ๕๗.๑.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
                           ๕๗.๑.๕ ข้อกําหนดอื่นๆตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๕๗.๑.๖ ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา เมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตามข้อ ๕๗.๑.๑ ถึง ๕๗.๑.๕ ครบถ้วน โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาปฏิบัติตาม
ข้อดังกล่าวครบถ้วนเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 



 ๔๑ 

  ๕๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
   ๕๗.๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๑ 
     (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ  ๑๔.๒ 
   (๒)  กรณีที่เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต  ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   (๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๔)  สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน 
   (๕)  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   (๖) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม  (Proceeding)    
   (๗) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย                                 
   (๘) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๗) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
   ๕๗.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๒ 
     (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒ 
     (๒) ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
     (๓)  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   (๔) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา        
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
             (๕)  สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  
     (๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย   พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   (๗) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
     (๘) ข้อกําหนดอ่ืนๆตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 



 ๔๒ 

                ๕๗.๒.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข 
    (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒ 
    (๒) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  (๓) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                                   (๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
   (๕) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๖) สอบสารนิพนธ์ผ่าน  
     (๗) ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
     (๘) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบสารนิพนธ์ผ่านเป็น
วันที่สําเร็จการศึกษา 
        ๕๗.๓  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   ๕๗.๓.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 
    (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ  ๑๔.๓ 
    (๒) กรณีที่หลักสูตรกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    (๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    (๔) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่าง 
ประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
    (๕) สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน   
    (๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
    (๗) ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน 
    (๘) ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนด โดยความเห็นชอบ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
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