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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ภาษาอังกฤษ :       Master of Science Program in Environmental Science 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท. ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Environmental Science) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : M. Sc. (Environmental Science) 

3. วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ ดังน้ี  

(1) มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในวิทยาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และการอนุรักษจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จะสามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพได

มาตรฐานสากล มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมไทย 

(2) สรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และการอนุรักษ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผลิตงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ตอการพัฒนาอยางย่ังยืน และเผยแพรผลงานวิจัยโดยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการสมัยใหมที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการ

ประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. โครงสรางหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 3 (ไมนับหนวยกิต) 12 

หมวดวิชาเลือก - 12 

วิทยานิพนธ 36 12 

รวม 36 36 
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5. รายวิชา 

5.1 รายวิชาสําหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

5.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 

**SC917700 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

Research Methodology in Environmental Science 

**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1   1(1-0-2) 

Seminar in Environmental Science I 

5.1.2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

**SC917898 วิทยานิพนธ      36(0-0-0) 

Thesis 

5.2 รายวิชาสําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

5.2.1 หมวดวิชาบังคับ 

**SC917700 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

Research Methodology in Environmental Science 

*SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 

Research Methodology Laboratory in Environmental Science 

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

Ecological Principles and Natural Resource Conservation 

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

Integrated Environmental Management 

*SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  1(0-3-2) 

Integrated Environmental Management Laboratory 

**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1   1(1-0-2) 

Seminar in Environmental Science I 

**SC917892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2   1(1-0-2) 

Seminar in Environmental Science II 

5.2.2 หมวดวิชาเลือก 

ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยผานความเห็นชอบ

ของอาจารยที่ปรึกษา จากรายวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาที่มีรหัสต้ังแตระดับ 700 ข้ึนไป และ/

หรือ รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาอื่นๆ ภายในคณะวิทยาศาสตรและที่เปดสอนในคณะอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่มีรหัสต้ังแตระดับ 700 ข้ึนไป โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตัวอยางของรายวิชาในหมวด

วิชาเลือก มีดังตอไปน้ี 
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**SC917710 นิเวศวิทยาปาไม     3(2-3-6) 

Forest Ecology 

**SC917711 นิเวศวิทยาชุมชน     3(3-0-6) 

Community Ecology 

**SC917712 นิเวศวิทยามนุษย     3(3-0-6) 

Human Ecology 

**SC917713 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ   3(3-0-6) 

Biodiversity Conservation 

**SC917714 ความหลากหลายของสัตวปากับการอนุรักษ  3(3-0-6) 

Wildlife Diversity and Conservation 

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

Population Biology 

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

Conventions on Environment and Biodiversity 

*SC917717 นิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง   3(3-0-6) 

Invertebrate Ecology 

**SC917740 การประเมินสิ่งแวดลอม     3(2-3-6) 

Environmental Appraisal  

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

Environmental Toxicology 

**SC917742 ชีววิทยาของนํ้าเสีย     3(2-3-6) 

Wastewater Biology 

**SC917743 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   3(2-3-6) 

Climate and Climate Change 

**SC917744 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรพลังงาน   3(3-0-6) 

Energy resource management and conservation 

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

Ecological Analysis 

**SC917811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม    3(3-0-6) 

Behavioral Ecology 

**SC917812 นิเวศเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6) 

Ecological Economics and Sustainable Development 
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**SC917840 ของเสียอันตรายและการจัดการ    3(2-3-6) 

Hazardous Waste and Management 

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

Energy for Future 

*SC917842 นาโนเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

Environmental Nanotechnology 

**SC917894 ปญหาพิเศษ      2(0-6-4) 

5.2.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

**SC917899 วิทยานิพนธ      12(0-0-0) 

Thesis 

คําอธิบายระบบรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเลขอักษร 8 หลัก 

โดยมีความหมายดังน้ี 

อักษร SC = รหัสประจําคณะวิทยาศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 1 และ หลักที่ 2 คือ 91 = รหัสประจําของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ตัวเลขหลักที่ 3 คือ 7 8 และ 9 = รหัสรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขหลักที่ 4 และ 5 แสดงกลุมหรือหมวดวิชาที่เปดในหลักสูตร ดังน้ี 

เลข 0 หมายถึง กลุมวิชาในหมวดวิชาบังคับที่มีเน้ือหาทั้งดานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม 

เลข 1-3 หมายถึง กลุมวิชาทางนิเวศวิทยา 

เลข 4-8 หมายถึง กลุมวิชาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาทางสัมมนา ปญหาพิเศษ การศึกษาคนควาอิสระและวิทยานิพนธ 

ตัวเลขหลักที่ 6 = ลําดับรายวิชาในแตละกลุมหรือหมวดวิชา 

5.3 แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีตัวอยางแผนการศึกษาดังน้ี 

รายวิชา หนวยกิต 
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   

XX XXX XXX วิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 

**SC917700 ระเบียบวิธีการวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

Research Methodology in Environmental Science 

2 

(ไมนับหนวยกิต) 

2 

*SC917701 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

Research Methodology Laboratory in Environmental 

- 1 
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Science 

รายวิชา หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   

**SC917702 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

Ecological Principles and Natural Resource 

Conservation 

- 3 

XX XXX XXX วิชาเลือก - 3 

**SC917898 วิทยานิพนธ 

Thesis 

9 - 

รวม 9 9 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   

XX XXX XXX วิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 

**SC917703 การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 

Integrated Environmental Management 

- 3 

*SC917704 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบรูณาการ  

Integrated Environmental Management Laboratory 

- 1 

**SC917891 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 1  

Seminar in Environmental Science I 

1  

(ไมนับหนวยกิต) 

1 

XX XXX XXX วิชาเลือก - 4 

**SC917898 วิทยานิพนธ  

Thesis 

9 - 

รวม 9 9 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   

**SC917898 วิทยานิพนธ  

Thesis 

9 - 

**SC917899 วิทยานิพนธ  

Thesis 

- 6 

XX XXX XXX วิชาเลือก - 3 

รวม 9 9 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   
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**SC917892 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 2  

Seminar in Environmental Science II 

- 1 

**SC917898 วิทยานิพนธ  

Thesis 

9 - 

**SC917899 วิทยานิพนธ  

Thesis 

- 6 

XX XXX XXX วิชาเลือก  2 

รวม 9 9 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร (2 ป) 36 36 
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