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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Energy and Environmental Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

1001
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Energy and Environmental
Management

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Energy and Environmental Management)
B.Sc. (Energy and Environmental Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
6.2 คณะกรรมการประจาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ................. วันที่ ...................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 ผูค้ วบคุมดูแลงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
8.3 ผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านนวัตกรรมและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
8.4 นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยประจาห้องปฏิบัติการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นายกฤตชญา อิสกุล

366970004xxxx

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

2

นางสาวบุหรัน
พันธุ์สวรรค์

35601003XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

3

นางสาวชญาน์นันท์
จิตมณี

35307001XXXXX

อาจารย์

4

นางสุชัญญา
ทองเครือ

57101000xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวสุมล
นิลรัตน์นิศากร

31016009xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
Dr.sc.agr
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
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นางสาวพิมพ์ศริ ิ
สุวรรณพัฒน์

156010010xxxxx

อาจารย์

M.Eng
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Agricultural Sciences
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

University of Goettingen,Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2550
2547
2542
2557
2545
2541
2557
2547
2544
2554
2547
2544

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
Ritsumeikan University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

พันธุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
Applied Chemistry and biotechnology
จุลชีววิทยา

2546
2539
2554
2552
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรนี้ได้จัดทาขึ้นโดยพิจารณาสถานการณ์ ปัญ หาด้านการจัดการพลังงานและมลพิษ
สิ่งแวดล้ อมที่ส่ งผลกระทบต่อนิ เวศน์ บ ริก ารและความสัมพั นธ์ของชุมชนท้องถิ่ นที่ใช้ป ระโยชน์จาก
นิ เวศน์ บ ริ ก ารเพื่ อ สร้ า งปั ญ ญารวมหมู่ (Collective Wisdom) ที่ เน้ น ทั ก ษะเชิ งปฎิ บั ติ จ ากการเรี ย นรู้
(Active Learning) เพื่อนามาพัฒนาสู่ทักษะฐานสมรรถนะ (Competency based) ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
พลเมื อ งของชาติ ใ ห้ มี ทั ก ษะอั น พึ ง ประสงค์ ข องศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากปั ญ หาด้ า นพลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่แนวคิด (Mindset) ที่ต้องปลูกฝังความตระหนักในการอนุรักษ์
หวงแหน รักษาไว้ซึ่งทรัพยากร ดูแลรักษาจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษสู่สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอันจะ
เป็นการร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยให้ก้าวสู่เมืองที่มีการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่มี
ความยั่งยืน มั่นคง มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
จิตสาธารณะ โดยนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างรายได้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประชาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก
การต่อ ยอดธุ รกิ จที่ ได้ จากความรู้พื้ น ฐาน กรอบแนวคิ ดส าคั ญ ที่น ามาพั ฒ นาหลัก สู ตรได้ป ระยุ ก ต์
เป้าหมายของการพั ฒ นาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals, SDG) 17 เป้ าหมายขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของประเทศไทยต้องการพัฒนาประเทศ
เพื่อนาไปสู่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้รอดพ้น
จากกั บ ดั ก รายได้ ป านกลางและกั บ ดั ก รายได้น้อย โดยยุ ท ธศาสตร์ชาติที่ จัด ท านั้นได้ครอบคลุม กั บ
ระยะเวลาการดาเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และ
การพั ฒ นาแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉ บั บ ที่ 13 - 15 พ.ศ. 2565-2579 ซึ่งทั้ ง SDGs
ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ได้น้อมนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งมาเป็นหลั ก ในการพัฒ นา โดยการสร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่นา New Growth Engine กลไกให้เกิดผลผลิตใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง
และยั่งยืน เครื่องมือสาคัญ ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือการติดอาวุธทางปัญญาพร้อมแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสอดรับและสมดุลการใช้ทรัพยากรจากนิเวศน์บริการ ทาให้สามารถ
สร้างชาติให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ ปานกลาง หลุดพ้นจากปัญหาทรัพยากรและมลพิษสิ่งแวดล้อม
และความเหลื่อมล้าทางสังคม
ช่ว งปี 2562 - 2563 ประเทศไทยและประชาคมโลกได้ เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ปั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ทาให้เกิดภาวะวิกฤตต่อ
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ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใช้นิเวศน์บริการในฐานะเป็น
แหล่งรองรับปัจจัย 4 ในการดารงชีวิตอย่างผาสุขของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะ COVID-19 ที่เกิดการ
แพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 การจัดการเรียนการสอนทุกศาสตร์จาเป็นต้องเร่งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยเตรียมความพร้อมกับคนในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
เข้มแข็งและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสมดุลและแข่งขันกับนานาประเทศในประชาคมอาเซียน
ได้ มีโอกาสเข้าถึ งทรัพ ยากรและได้รับ ประโยชน์จากการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนนาพื้ นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิ จและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะใช้ในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชน เพื่อลดปัญหา
ความเสี่ยงด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การป้องกันแก้ไขปัญหาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการจัดการของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม ปัญหาสุข
ภาวะและคุ ณ ภาพชีวิต ของประชาชน ปั ญ หาภัย แล้ง ปั ญ หาการเปลี่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น
ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญ หาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง
แบบสุดขั้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารและพลังงาน ปัญหาโลกร้อนที่
ส่งผลกระทบต่อวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้ง
ยั งน าไปสู่ ก ารสร้างมาตรการกี ด กั น ทางการค้ าที่ มิ ใช่ก าแพงภาษี ด้ วยเงื่อ นไขในการปกปั ก ษ์ รัก ษา
คุณ ภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยความจาเป็นของการพัฒนาประเทศดังที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเน้นผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจโดยบูรณาการองค์ความรู้ใน
ระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสามารถต่อยอดกับสหสาขาขั้นสูงเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ปัญ หาในแต่ละบริบทของพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยอาวุธทาง
ปั ญ ญาอย่ างสร้ างสรรค์ แ ละเป็ น ผู้ ชี้ น าชุ ม ชนในการจั ด การเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ มของ
สังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะยังประโยชน์และสร้างสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรได้นาสถานการณ์ หรือการพัฒ นาทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับ
ชุมชน ระดับสังคม ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งอิทธิพล
ของ COVID-19 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Globalization มาเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงรูปแบบ
Localization ชุ มชนหรือสังคมที่พึ่งพาตนเองได้สูง มีวัฒ นธรรมชุมชนที่เป็นเอกลัก ษณ์ และอัต ลัก ษณ์
เฉพาะตนสู ง เป็ นชุม ชนที่ มีก ารจัด การด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลพบว่ามีจุดเด่นการ
บริหารจัดการชุมชนและสังคมตนเองให้อยู่รอดได้แม้ไม่พึ่งพาการนาเข้าทรัพยากรจากพื้นที่อื่น ซึ่งควร
ถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ปัจจัยสาคัญคือมีการนา 3 ห่วง 2 เงื่อนไขปลูกฝังชุดความคิดนี้ในชุมชนทา
ให้เกิดการไม่เบียดเบียนทรัพยากร เอื้ออาศัย พึ่งพิง พึ่งพาระบบนิเวศน์บริการเข้าใจวัฎจักรหมุนเวียน
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แปรเปลี่ยนและการเกิดขึ้นของทรัพยากร ในขณะเดียวกันก็เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุล
ของทรัพยากรในนิเวศน์บริการ โดยอาศัยการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2) การส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างความรู้ต่อยอด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3) การสร้างและสะสมองค์ความรู้
4) การส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของคนในการแข่ ง ขั น กั บ ประชาคมด้ ว ยการ
บ่มเพาะความรูพ้ ืน้ ฐานการเป็นผู้ประกอบการ
5) การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
6) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ ที่เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งเน้นสร้างสรรค์บุคลากรด้านการจัด
การพลั งงานและสิ่งแวดล้อม ให้นิสิตให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ การ
พั ฒ นามรดกทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และต่ อ ยอดสู่ น วั ต กรรม ควบคู่ ไ ปกั บ การปลู ก ฝั ง
คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมอัน ดี งาม ผ่ านกระบวนการเรีย นรู้ที่ เสริม สร้างทั ก ษะทางภาษา ทั ก ษะทาง
วัฒนธรรม ทักษะทางสุนทรียภาพ ทักษะการมีจิตสาธารณะ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างรากฐาน
ทางสังคมที่มีทัศนคติและค่านิยมอันดีงาม ตระหนักถึงระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน นาบทเรียน
ข้อผิดพลาดจากอดีตมาแก้ไขและพัฒนาบนพื้นฐานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ที่เน้นการสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันให้กับภูมิสังคมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศและการแข่งขันในประชาคมอาเซียน เป็นพลเมืองที่มีหลักคิดและสามารถนาพาตนเองรอดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลางตลอดจนขับเคลื่อนชาติสู่ Thailand 4.0
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่สาคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็น
แหล่ งทรั พ ยากรป่ าไม้ ต้ น น้ า เป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มโยงเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษไปยั งจี น ลาว พม่ า
นอกจากนี้ยั งมี จุด เด่ นทางภูมิ ศาสตร์ในด้านของภูมิ ทั ศน์ แหล่งท่ องเที่ ย วเชิงนิ เวศน์และวัฒ นธรรม
โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ดังนั้นผลกระทบจาก
การจัดท าหลั กสู ตรที่ส อดคล้องกั บ บริบทพื้นที่และสถานการณ์ ปัญ หาด้านการจัดการพลังงานและ
มลพิษสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อนิเวศน์บริการ ความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จาก
นิ เ วศน์ บ ริ ก าร ลดผลกระทบที่ เกิ ด จากความไม่ ส มดุ ล ของทรั พ ยากรในนิ เวศน์ บ ริ ก าร มี ก ารจั ด
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การพลังงานที่มีประสิทธิภาพและลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังรองรับการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกโดยท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากคณาจารย์และบัณฑิตในการรับความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนสามารถพัฒนางานวิจัยต่อยอดร่วมกันเพื่อการจัด
การพลั งงานและสิ่ งแวดล้อ มทั้งมลพิษ ทางดิน น้าและอากาศ เช่น งานวิจัยและบทความวิชาการที่
เผยแพร่ด้านการจัดการของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการผลกระทบด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการปัญหาภัยแล้ง การจัดการปัญหา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม การจัดการปัญหาภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว ทาให้เกิดการพัฒนา
จุดเด่นและลดจุดด้อยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เกิดการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
บัณฑิตจากหลักสูตรเป็นเครื่องมือสาคัญนาพา New Growth Engine ซึ่งเป็นกลไกให้เกิดผลผลิตใหม่ใน
การขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0 ด้ ว ยความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ส ามารถ
ก่ อให้เกิ ด รายได้และพร้อมเป็ นผู้ป ระกอบการในอนาคต นอกจากนี้ก ารติด อาวุธ ทางปัญ ญาพร้อ ม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทาให้บัณฑิตมีหลักคิดที่สามารถสร้างฉากทัศน์ตนเองในการ
แบ่งปัน กระจายผลผลิตและทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้า และการปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง หลุดพ้นจากปัญ หาทรัพยากรและมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการสร้างความเท่า
เทียมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม บัณฑิตเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สังคม พร้อมรับใช้สังคมและชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภูมิภาค อันจะยังประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเสริมสร้างความมั่นคง
มั่นคั่ง และยั่งยืน ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG) ขององค์การสหประชาชาติ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ต้ อ งท าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุ ก ระดั บ ให้
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (Thai Qualification Framework for Higher
Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถแก้ ปั ญ หาจาก
สถานการณ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ก ล่าวมาข้างต้น เพื่อให้บัณฑิตสามารถ
พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งแก่สังคม ชุมชนโดยรอบได้ ทั้งในด้านการเศรษฐกิจและการบริหารพร้อมๆ ไป
กับการพัฒนาให้มีทักษะฐานสมรรถนะ (Competency based) ทักษะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
สร้ า งปั ญ ญารวมหมู่ (Collective Wisdom) ในบริ บ ทท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี
ความพร้อมในวิชาชีพตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งพันธกิจดังกล่าวได้แก่
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกในการทางานเพื่อสังคมและชุมชน
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2) พั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ จั ด การ ควบคุ ม ดู แ ล แก้ ไ ข และป้ อ งกั น ปั ญ หาด้ า นพลั ง งานแล ะ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนามาใช้พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ
3) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น
4) สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน บริหาร จัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
242104
243101
244103

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146132
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily life

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

3(2-2-5)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(ถ้ามี)
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(ถ้ามี)
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ชาการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
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ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณ ภาพเป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่ อทาหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
2) จั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าทุ ก วิ ช า เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงาน วิ เคราะห์ แ ละ
ออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอนและค้นคว้าวิจัย และ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การจั ด การพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น ศาสตร์ ที่ ก ารบู รณาการความรู้ ด้ านพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ ป้องกัน และจัดการพลัง งานและสิ่งแวดล้อมสู้ความ
ยั่งยืนของชุมชนและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทาให้เกิดการขยายกระบวนการ
ผลิต มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นหลายสาขา โครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการทางสังคมครอบคลุ มมากยิ่งขึ้น ทาให้รายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตามการ
ขยายตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว นี้ ท าให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานและ
ทรัพ ยากรธรรมชาติม ากขึ้น ตามไปด้ วย ก่อ ให้ เกิด ของเสีย เหลือ ทิ้งออกมาปะปนกั บ สิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบสารปนเปื้อนในดิ น น้า อากาศ รวมถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่ง
นิเวศน์บริการในฐานะเป็นแหล่งปัจจัย 4 จึงสูญเสียสมดุลไปทาให้เกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนในการ
พั ฒ นาประเทศ นอกจากนี้ก ารแพร่ระบาด COVID-19 ที่เกิ ดทั่ วโลกรวมถึงในประเทศไทยช่วงต้น ปี
2563 ยั งท าให้ กิ จกรรมและกิ จการบางส่ วนหยุ ด ชะงัก ลง แม้ ในระยะสั้ น จะเป็ น ผลดี ที่ ท าให้ ก ารใช้
พลังงานโดยรวมของประเทศลดลง คุณภาพน้าและอากาศดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันปริมาณ
ขยะพลาสติกกลับเพิ่มมากขึ้น ในระยะยาวที่คาดการณ์ว่าสถาณการณ์ COVID-19 จะเกิดขึ้นเป็นระยะ
เวลานานก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้กิจกรรมและกิจการต่างๆ ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ จึงมีโอกาสส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้อง
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการปรับตัว รับมือ และขับเคลื่อนให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งมี ส มดุ ล และเป็ น สั ง คมที่ พึ่ ง พาตนเองได้ ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการจั ด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลจึงมีความสาคัญที่จะทาให้ชุมชนไม่พึ่งพาการนาเข้าทรัพยากร
จากพื้นที่อื่น เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของตน ซึ่งจะช่วย
ให้เกิ ด ความเข้ม แข็งต่ อการพั ฒ นาในสังคมระดับ มหภาค และสามารถรับ มือกั บ สถานการณ์ โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก
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ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านส่งเสริม ศักยภาพคน
และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติของกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ในประเด็ น ด้ า นพลั ง งาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม นับเป็นโอกาสสาคัญที่จะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมขับเคลื่ อนประเทศ
ไทย 4.0 โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านพลั งงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และคุณ ภาพชีวิต การ
ออกแบบหลั กสู ตรยังคานึงถึ งการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒ นาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ผลผลิ ต ชาติ ด้ า นนี้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจโดยบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ใ นระดั บ ตั้ ง แต่
ระดับพืน้ ฐานและสามารถต่อยอดกับสหสาขาขั้นสูงเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกั บปัญหาในแต่ละ
บริบ ทของพื้ นที่ ของชุม ชนนั้ น ๆ เพื่ อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยอาวุธ ทางปั ญ ญาอย่าง
สร้างสรรค์และเป็น ผู้ชี้น าชุม ชนในการจัด การเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้ อมของสังคมไทยตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะยังประโยชน์และสร้างสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน โดยนาพืน้ ฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์
ผ่ านฐานความรู้ เทคโนโลยี นวั ต กรรมที่ จ ะใช้ ในการวางแผนการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยชุ ม ชนเพื่ อ ลดปั ญ หาความเสี่ ย งด้ า นพลั ง งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มของประเทศ ตลอดจนการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
1.3.2 มีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.3.3 มีความสามารถในการทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
ในกาiประกอบอาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนา/
(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
(1) เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ
(2) เอกสารประกอบหลักสูตร
มาตรฐานตามที่ สกอ. นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา
(3) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
กาหนด สอดคล้องกับ (2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
(4) รายงานผลการประเมินความพึง
นโยบายของ
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ พอใจในการใช้บัณฑิตของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
สกอ.
ผู้ใช้บัณฑิต
สอดคล้องกับความ
(3) ติดตามความต้องการของผู้ใช้ และ
ต้องการของผู้ใช้ และ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
2. แผนการพัฒนาการ (1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเน้นการ (1) จานวนแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนที่ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น อาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สาคัญ เช่น Project based Learning และ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม
ตามมาตรฐานผลการ Active Learning, Student Centered
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของ Learning ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง (2) สัมมนาการจัดการเรียน
สกอ.
5 ด้าน
การสอน นาเสนอผลการค้นคว้าและทา
(2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้น โครงการที่เกิดจาก
ผู้เรียนเป็นสาคัญและการเรียนรู้ด้วย ความสนใจของผู้เรียน
ตนเองของนิสติ
(3) การจัดระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสติ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
(5) ความพึงพอใจของอาจารย์และนิสติ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3. แผนการพัฒนานิสติ (1) พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไป (1) แผนการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม
ให้มีความพร้อมในการ ตามมาตรฐาน สกอ.
ในการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
เรียนการสอนทัง้ ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การบริการวิชาการ และการวิจัย
(3) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดย
เน้นให้นิสติ ฝึกทักษะและ ความชานาญ
ในวิชาชีพอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(4) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงานราชการ และ
องค์กรเอกชน
(5) พัฒนาทักษะด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของอาจารย์ให้ทันสมัย

ภาคปฏิบัติ
(2) รายวิชาที่จัดให้มกี ารบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนใน หลักสูตร กับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการ
วิชาการ และการวิจัย
(3) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้นสิ ิตฝึก
ทักษะและความชานาญในวิชาชีพอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง
(4) แหล่งฝึกงาน/สหกิจที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน
(5) อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2561
(ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
(ไม่ม)ี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
(ไม่ม)ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 6 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6.1 หลั กสู ตรปริญ ญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่ น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
6.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.4 ไม่เคยถูก คั ด ชื่อออก หรือถู ก ไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
ส าเร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แผนการเรี ย นวิท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ หรื อ
เทียบเท่า
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบีย บการสอบคัดเลื อกบุค คลเข้าศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจในวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์น้อยและไม่แม่นยา
2.3.2 นิสิตขาดทักษะทางการอ่าน การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการสอนเสริมในรายวิชาพืน้ ฐานดังกล่าว
2.4.2 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการปรับพืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษให้แก่นสิ ิตที่เข้าใหม่
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60

2568
60
60
60
60
240
60
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2.6 งบประมาณตามแผน

หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. รายรับต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2,880,000

2,890,080

2,900,195

2,910,311

2,920,522

80,000
250,000
350,000
240,000

80,000
250,000
350,000
340,000

90,000
350,000
450,000
340,000

100,000
350,000
450,000
340,000

110,000
350,000
350,000
340,000

1,000,000 1,000,000
1,028,000 1,770,000
36,000
36,000
5,864,000 6,716,080

1,000,000
2,080,000
36,000
7,536,195

1,000,000
2,370,000
36,000
7,556,311

1,000,000
2,400,000
36,000
7,506,522

2567

2568

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 121 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิ ช าพื้ นฐานทางวิ ท ยาศาส ตร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.2.1.2.1 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
และการควบคุม
2.2.1.2.2 ด้านเทคโนโลยี
2.2.1.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.2.1.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2562
30
30
89
37
22

หลักสูตร
ปรัปรุง พ.ศ.
2564
30
30
79
36
15

15
52
40
9
15
9

21
43
28

6
12
4
12
6
6
131

15
6
6
121
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
30 หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
79 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
36 หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
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243101
244103

146132
282121
282122
282221
282222
282223
282321

282231
282232
282331
282332
282333

ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
2.1.2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily life
หลักการพืน้ ฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Principles of Energy and Environment
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Management
หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Principles of Energy and Environment Management
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
กฎหมายและนโยบายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Laws and Policies
สถิตแิ ละระเบียบวิธีวิจัย
Statistic and Research Methodology

4(3-3-8)
4(3-3-8)
21 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2) กลุ่มวิชาเอก
43 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
28 หน่วยกิต
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Pollution Management
การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Conservation and Management
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
3(3-0-6)
Global Climate Change
ความเป็นผู้ประกอบการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Entrepreneurship for Energy and Environment
การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Management with Community Participation
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282334 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
282335 ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Friendly Business for Energy and environment
282431 นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Energy and Environmental Innovation
282432 โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
Project for Energy and Environment
282491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
2.2.2) วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
282341 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
3(2-2-5)
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
Biodiversity Conservation and Sustainable Utilization
282342 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 3(2-2-5)
Energy and Environmental Management for Sustainable Agriculture
282343 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อการจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Information system for Energy and Environmental Management
282344 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Technology for Environmental Pollution Management
282345 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Energy Technology for Community
282346 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
3(2-2-5)
Greenhouse Gas Management
282347 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Energy and Environmental Management for Industry
282441 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Standard System and Technology for Energy
and Environmental Management
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282442 การใช้ประโยชน์ของเสียด้วยกระบวนการบาบัดทางชีวภาพ 3(2-2-5)
Bioremediation Process for Waste Utilization
282443 พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Renewable Energy for Sustainable Environment
282444 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Selected Topic in Energy and Environment
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ย น ราย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
จานวน
6 หน่วยกิต
282492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
282493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
282494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
002202
241111
242104
243101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
รวม

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103
002201
244103
282121
282122

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
หลักการพืน้ ฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Principles of Energy and Environment
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Management
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
003201
003202
282221
282222

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
หลักการจัดการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Principles of Energy and Environment Management
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
004101
004201
146132
282223
282231
282232

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily life
กฎหมายและนโยบายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Laws and Policies
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Management
การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
รวม

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

3(3-0-6)
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
282321
282331
282332
282333

28234x
xxxxxx

สถิตแิ ละระเบียบวิธีวิจัย
Statistic and Research Methodology
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
Global Climate Change
ความเป็นผู้ประกอบการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Entrepreneurship for Energy and Environment
การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Environmental Management with Community
Participation
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
282334
282335
28234x
28234x
xxxxxx

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Friendly Business for Energy and environment
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
282491
282431
282432
28244x
28244x

สัมมนา
Seminar
นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Innovation
โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Project for Energy and Environment
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
282492
282493
282494

การฝึกงาน
Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai.
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พ ท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลัก การใช้ภาษาอั งกฤษของการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone.
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น คาศั พท์และไวยากรณ์ ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party.
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers.
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ ของพลเมื องในสั งคมทุ ก ระดั บ จิต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing.
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions.

35

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation.
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving.
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management.
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพู ด ในที่ ชุมชน คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามอัต ลัก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context.
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การทักทาย
การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับและ
การปฏิเสธคาเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ
การบอกขั้นตอน
English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, greetings,
introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation, accepting and
rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help, giving instruction
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integrals.
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242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบั ติของธาตุ พันธะเคมี
แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว ของแข็ งอสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิ ทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic
chemistry, environmental chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบีย บวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีข องชีวิต เซลล์แ ละ
เมแทบอลิซึม พัน ธุศ าสตร์ วิวัฒ นาการ ความหลากหลายของสิ่ง มีชีวิต โครงสร้างและหน้า ที่ข อง
พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติก รรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior.
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ
ชน ก ารเค ลื่ อ น ที่ แ บ บ ห มุ น ส ม บั ติ ข อ งส ส าร ก ล ศ าส ต ร์ ข อ งไห ล ป ราก ฏ ก ารณ์ ค ลื่ น
และการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, momentum
and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave phenomena and
chaos, thermodynamics, electricity, basic electric circuits, modem physics.
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282121

หลักการพื้นฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Principles of Energy and Environment
มนุ ษย์ กั บพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม ปรากฎการณ์ ทางสิ่ งแวดล้ อม ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
สิ่ งมี ชี วิตกั บสิ่ งแวดล้ อม ดิ น น้ า อากาศ ความสมดุ ลทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ความรูพ้ ืน้ ฐานด้านพลังงาน พลังงานสิน้ เปลือ้ ง สถานภาพของแหล่งพลังงานในปัจจุบันและอนาคต
Man and energy and environment, environmental phenomena, relationship between living
organisms and environment, soil, water and atmosphere, natural balance and biodiversity, fundamentals
of energy, Conventional energy, Renewable energy, The current and future status of energy
sources
282122 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-3-6)
Natural Resources Management
ความรู้พืน้ ฐานทางนิเวศวิทยา ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศบนบก
และแหล่ ง น้ า นิ เ วศวิ ท ยาประชาการ การหมุ น เวี ย นสารอาหารในสิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Basis knowledge of ecology and natural resources, terrestrial and aquatic ecology,
population ecology, nutrient cycling in an ecosystem, conservation of biodiversity, principle and
concept of natural resources management, law relating natural resources management.
282221 หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Principles of Energy and Environment Management
ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
มลพิษสิ่งแวดล้อม การตกค้างและสะสมสารพิษในสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรพลังงาน พลังงาน
หมุ นเวี ยน เซลล์ แสงอาทิ ตย์ พลั งงานชีวมวล พลังงานลม พลั งงานน้า การจัดการสิ่งแวดล้ อม ทิ ศทาง
นโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Eenergy resources and environment, Impact of using of natural resources and energy,
environmental pollution, residue and toxin accumulation in environment, energy resource management,
renewable energy, solar cell, biomass energy, wind energy, hydro energy, environmental management,
direction of energy and environmental policy and planning.
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282222 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
ความรูพ้ ื้นฐานทางจุลชีววิทยา บทบาท ความสาคัญ ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ในระบบนิเวศ จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง จุลินทรีย์ดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จุลิ นทรีย์กั บ การหมุนเวียนแร่ธ าตุ เชื้อเพลิงจากจุลินทรีย์ การย่อยสลายสารมลพิษ ใน
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์ การคัดเลือกและการแยกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดการสภาพแวดล้อม
Principle of microbiology, microbial role, importance, diversity and relationship in
ecosystem, microorganism in extremely environmental conditions, microbial indicators for
environmental monitoring, microbes in nutrient cycling, microbial fuel cell, microbial degradation of
pollutants, microbial remediation, screening and isolation microorganism for environmental
management.
282223 กฎหมายและนโยบายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environmental Laws and Policies
นโยบาย หลั ก การ แนวคิ ด ข้อ ก าหนด กฎหมาย อนุ สั ญ ญา ข้อ ตกลงภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การควบคุมพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Policy, principle, concept, regulation and law relating energy, natural resources and
environment conservation and control, proposal development in energy and environment project.
282231 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Pollution Management
ความรู้พื้นฐานด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษ หลักการเก็บและการ
วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
มลพิษ แนวทางและหลักการในการจัดการมลพิษ
Basic knowledge of environmental pollution, situation and effects of pollution, principle of
environment sampling and analysis, environmental quality monitoring, law on environmental pollution
management, guideline and principle of pollution management.
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282232 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Conservation and Management
หลั ก เบื้อ งต้ น ของการอนุ รัก ษ์ และการจัด การพลั งงาน นโยบายและกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการจัดการพลังงาน อุปกรณ์ เครื่องมือวั ด และการ
ตรวจวิเคราะห์พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เทคโนโลยีและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
และอุตสาหกรรม การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบความร้อน และการปรับอากาศ การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน
Principles of energy conservation and management, policies and laws related to energy
conservation, energy management systems, energy management steps, equipment, instruments
and energy audit, energy efficiency, technologies and energy conservation measures in building
and industry, management of lighting systems, heating systems, and air-conditioning, economics
analyses of energy conservation schemes.
282321 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology
หลั กการเบื้ องต้นเกี่ ยวกับสถิติ การสุ่ มตัวอย่าง ความแตกต่างของค่ าเฉลี่ย การวางแผนการ
ทดลอง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การวิจัยทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม กระบวนการวิจัย การตั้งคาถามวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปล
ผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนาเสนอ
Principal statistical concepts, sampling, mean difference, various types of experimental design,
correlation and regression analysis, application of statistics and statistical programs for energy and
environmental research, principles of research, establishing research questions and hypothesis, literature
review, conceptual frameworks, writing a research proposal, sampling and experiment, statistical analysis,
writing a research report and presentation.
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282331 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
3(3-0-6)
Global Climate Change
การเปลี่ย นแปลงของระบบภูมิ อากาศ ภูมิ อากาศโลกในอนาคต วัฏจัก รคาร์บ อนของโลก
ปัจจัยขับ เคลื่อนระบบภูมิอากาศโลก สมดุลพลังงาน ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ระดับภูมิภาค สภาพอากาศ และเหตุการณ์ สภาพอากาศสุดโต่ง ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สาหรับประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว นโยบายความร่วมมื อ ระหว่ างประเทศ การพั ฒ นาและส่ งต่ อ นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Changing state of the climate system, Future global climate, Global carbon cycle, Global
climate driver, Energy balance, Linking global to regional climate change, Weather and climate
extreme events, Climate change information for regional impact and for risk assessment, Mitigation
pathways compatible with short-term mid-term and long-term goals, International cooperation,
Innovation, technology development and transfer for climate adaptation.
282332 ความเป็นผู้ประกอบการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Entrepreneurship for Energy and Environment
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะและเครื่องมือของผู้ป ระกอบการ ธุรกิจนวัตกรรม
กระบวนคิดเชิงออกแบบ การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ การสร้างโมเดลธุรกิจ การตลาดเชิงสร้างสรรค์
การสร้างแบรนด์ การสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการด้วยการเล่าเรื่อง การประกอบการและธุรกิจทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประเมินต้นทุนพลังงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพ เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
Characteristics of entrepreneur, entrepreneur skill and tools, innovative business, design
thinking, business model, strategic management for enterprise, business model canvas, creative
marketing, branding, story telling, enterprise and business for energy and environment, cost of
energy and economic assessment, bio-economy, circular-economy, green-economy.
282333 การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Management with Community Participation
การวางแผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการวางแผนเพื่อการรับฟังความคิดเห็นประชาชน การจัดการความขั ดแย้ง ภาพรวมของการมี
ส่ ว นร่ว มของประชาชน การออกแบบโครงการการมี ส่ ว นร่ ว ม ชุ ด เครื่ อ งมื อ ในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
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ประชาชน เครื่องมือต่างๆ ในการประชุมสาธารณะ การสื่อสารประเด็นสาธารณะด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและระดับชาติ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการปฏิบัติ การจัดการความรู้ดา้ น
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาบนหลักยั่งยืนและความ
เท่าเทียมกัน
Strategy planning for energy and environmental management, social responsibility,
planning process for listening to public opinion, conflict management, overview of public
participation, design for participation in project, tools for public participation, tools for public
meeting, communicating public issue on energy and environment at community and national levels,
public participation in practice, knowledge management in energy and environment, energy and
environmental measures for sustainable development and equality.
282334 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
ความหมาย ความสาคัญและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้องในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของ
ประเทศไทย เทคนิ คการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม การจัดท าเล่ มรายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Definition, importance and basic knowledge of environmental impact assessment, law and
regulation related to environmental impact assessment, environmental impact assessment system for
Thailand, environmental impact assessment technique, report preparation of environmental impact
assessment, public participation processes, monitoring processes of action following to mitigation plans.
282335 ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Friendly Business for Energy and environment
ความส าคั ญ ที่ มาของประวัติศ าสตร์ วิวัต นาการ เครื่องมือด้ านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาดในบริ บ ทของการพั ฒ นาเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความรู้ พื้ น ฐานด้ า น ธุ ร กิ จ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการ
สร้างสรรค์อัตลักษณ์เชิงธุรกิจและการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หลัก
ธรรมาภิบาลกับการประกอบธุรกิจ
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The importance of history, evolution, environmental and clean energy tools in
environmental friendly development context, basics knowledge of business for environment friendly
and energy, green industrial and eco-Industrial town development, a guideline creation for
business identity and innovative for business for environment friendly and energy, a corporate
governance and business ethics.
282341 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
Biodiversity Conservation and Sustainable Utilization
ความหมาย ความส าคั ญ และคุณ ค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยและสาเหตุที่
ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงความหลากหลายทางชี ว ภาพ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนด มาตรการ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
Definition, importance and value of biodiversity, factors effecting biodiversity change,
impact of biodiversity change on life quality and environment, regulation, measurement, ways of
biodiversity conservation, biodiversity utilization and management, bio-economy.
282342 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Energy and Environmental Management for Sustainable Agriculture
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทาเกษตร ผลกระทบของการใช้สารเคมีทางการเกษตร การลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร นิเวศบริการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
การจัด การศัตรูพื ชแบบผสมผสาน พลังงานทางเลือกและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ท างการเกษตร
ความมั่นคงทางอาหาร
Environmental problem from agriculture, impact of agrochemical uses, reducing of
agrochemical uses, ecosystem services, biological pest controls, bioproducts for agriculture,
integrated pest management, renewable energy and energy from agro-waste materials, food
security.
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282343 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Information system for Energy and Environmental Management
ระบบสารสนเทศเบื้องต้น การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีแผนที่ การสารวจ
เพื่อการทาแผนที่ การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีดาวเทียม การจาลองเชิงพื้นที่
และการเปลี่ ยนแปลงใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การประยุ ก ต์ ข้ อมู ลสารสนเทศเพื่ อการจั ดการพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Principle of information technology system, design and development of database, mapping
technology, mapping survey, remote sensing, geographic information system, satellite technology, spatial
model and land use change, application of information technology for energy and environment
management, decision supporting system for energy and environment management.
282344 เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Technology for Environmental Pollution Management
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้า อากาศ ขยะ สารกัมมันตรังสี ความร้อน เสียง
และการสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ เกณฑ์การเลือกเทคโนโลยีการจัดการ
มลพิษที่เหมาะสม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษอย่างยั่งยืน
Environmental pollution management technologies in soil, water, air, solid waste, radioactive
materials, thermal pollution, noise and vibration, the efficiency of pollution management technologies,
criteria for choosing the optimized technology for pollution management, technology for sustainable
pollution management.
282345 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Energy Technology for Community
การบริหารและจัดการพลังงานชุมชนเพื่อใช้แหล่งทรัพยากรพลังงานต้นกาเนิดในท้องถิ่นเป็น
พลังงานแปรรูปของความร้อนและไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพและมีมูลค่าสูงสุด การพัฒนาธุรกิจการ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระทางไฟฟ้าและเพื่อการจาหน่ายผ่านระบบสายส่งในชุมชน การแก้ปัญหาชุมชน
โดยใช้พลังงานเป็นเครื่องมือ เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชนและเศรษฐศาสตร์พลังงานชุมชน
Community energy management by using effective local primary energy resources for
conversion to high efficiency and high value thermal energy and electricity development in power
producer business for load reduction and distributed in community transmission line, community
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problem solving using energy as a tool, appropriate energy technology for community, community
energy business and economics.
282346 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
3(2-2-5)
Greenhouse Gas Management
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สถานการณ์และปัญหาที่เกิดจากการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ กลไกการลดและการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย
Activities that cause greenhouse gas emissions. Situation and problems caused by
greenhouse gas emissions. Protocol, amendment and international agreement, mechanism for
reducing and storing greenhouse gases, Thailand voluntary emission reduction program.
282347 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Energy and Environmental Management for Industry
ประเภทและกระบวนการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรม พลั ง งานและทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม ของเสีย และผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
Types and production processes of industry, energy and natural resources in industrial
sector, waste and effect from using of energy and natural resource, energy and environmental
management for industry.
282431 นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Energy and Environmental Innovation
แนวคิ ด และวิธี ก ารในการสร้ างนวัต กรรมด้ านพลั งงานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การเลือกนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ด้ านพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ มที่ เหมาะสม การออกแบบเพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพการประหยั ด
พลังงานและลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน สุนทรียภาพและการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยประจาวัน การวางแนวนโยบายเมืองที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ อาคาร ชุมชนที่มีความยั่งยืนตามระบบนิเวศน์
การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
Concept and method of creating innovation for environmental and energy, affecting
factors to efficiency of environmental and energy innovation and technologies, criteria for choosing
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the optimized innovation and technology for environmental and energy, innovation and technology
for sustainable environment and energy management, design for energy efficiency and
environmental pollution reduction, aesthetics, energy and environment variable in daily life,
planning the design process, creating design program, eco-city policy, construction, production,
packaging, building, sustainable community accordance with the ecology, commercial and
intellectual property innovation and technology management.
282432 โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
Project for Energy and Environment
การก าหนดหั ว ข้ อ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ของงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ ม
การตั้งสมมติฐาน การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล
การทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ อภิปรายและสรุปผลการทดลอง จัดท า
รายงาน และนาเสนอผลงาน
Determination of topic and objectives of research project related to energy and environment,
formulation of hypothesis, literature review, preliminary study, data collection, data analysis by using
computer and statistical software, discussion and summary of the result, report writing and presentation.
282441 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Standard System and Technology for Energy and Environmental Management
ประเด็นพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความสาคัญของปัญหา ดัชนีและเครื่องมือวัดด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและระบบมาตรฐานเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ISO14001 ISO54000
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Energy, environmental issue and problem importance, energy and environmental index and
measurement, regulations and standard systems for energy and environmental management, ISO14001,
ISO54000, economic tools for energy and environment, clean technology, life cycle assessment,
application of sufficiency economics concept for sustainable environmental management.
282442 การใช้ประโยชน์ของเสียด้วยกระบวนการบาบัดทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Bioremediation Process for Waste Utilization
ชีว มวล วั ส ดุ และของเสีย ในสิ่งแวดล้อม การใช้ป ระโยชน์ ของเสีย ในสิ่งแวดล้อม พลังงาน
ทางเลือก กระบวนการบาบัดทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม วิถีเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์
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และพืช กลไกบาบัดมลพิษ ด้วยการกระตุ้นทางชีวภาพ เทคโนโลยีเอนไซม์ ถังหมักและการออกแบบ
กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมระดับนาโน การประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่
Biomass material and environmental waste, environmental waste utilization, alternative
energy, biological treatment process, biotechnology, microbial and plant metabolisms, mechanism
treatment of pollutant with biological stimulation, enzyme technology, fermentation tank and
biotechnological process design, nanobiotechnology, in situ application.
282443 พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Renewable Energy for Sustainable Environment
พลังงานกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งกาเนิดพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคต พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานชีวภาพ พลังงานจากของเสีย เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน
ระบบกักเก็บพลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทน
Energy and environmental problems, renewable energy sources for the future, solar
energy, hydrogen energy, biological energy, returning waste to energy, energy harvesting
technology, energy storage system, environmental impact mitigation with renewable energy.
282444 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Selected Topic in Energy and Environment
เรื่ อ งเฉพาะทางพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม หั ว ข้ อ ใหม่ ห รื อ หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจทาง
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
Special topics in energy and environment, new or current appealing topics in
environmental sciences.
282491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการจัดสัมมนาวิชาการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Searching, collecting and analyzing data, processing in energy and environmental seminar,
presenting, discussing and answering questions in energy and environmental issues.
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282492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู นประสบการณ์ และทั ก ษะในงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in energy and environment in
private or government sectors.

282493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussion in energy and
environment.
282494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ งาน เรี ยนรู้ เพิ่ มพู นประสบการณ์ และทั กษะในงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in energy and environment as
an apprentice in private or government sectors.
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (282)
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาแกนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
3.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาแกนในกลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
3.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ
3.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาเอกเลือก
3.5 เลข 9 หมายถึง รายวิชาเอกบังคับเลือก (ฝึกงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/สหกิจ
ศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
4.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 1
4.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 2
4.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 3
4.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 4
4.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 5
4.6 เลข 6 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 6
4.7 เลข 7 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 7
4.8 เลข 8 หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 8
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

ประชาชน

วิชาการ

1*

นายกฤตชญา
อิสกุล

36697000xxxxx

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

2

นายธีรชัย
อานวยล้อเจริญ

155990005xxxx

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

3*

นางสาวบุหรัน
พันธุ์สวรรค์

35601003xxxx

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

4

นายรัฐภูมิ
พรหมณะ

351010084xxxxx

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

5

นายวัชระ
วงค์ปญ
ั โญ

36409003XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

6

นายสุขทัย
พงศ์พัฒนศิริ

36599002xxxxx

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Dr.sc.agr.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Agricultural Science
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ฟิสิกส์
Agricultural Science
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เกษตรศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Goettingen, Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Iwate University, Japan
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
2550
2547
2542
2557
2552
2550
2557
2545
2541
2549
2545
2541
2552
2544
2542
2548
2544
2540
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

ประชาชน

วิชาการ

7

นางสาวฉัตรแก้ว
ชัยลือชา

34109003XXXXX

อาจารย์

8*

นางสาวชญาน์นันท์
จิตมณี

35307001xxxxx

อาจารย์

9

นายบุญวัฒน์
วิจารณ์พล

36501001XXXXX

อาจารย์

10

นายปรเมษฐ์
สิทธิสันติ์

15599000XXXXX

อาจารย์

11*

นางสุชัญญา
ทองเครือ

57101000xxxxx

อาจารย์

12*

นางสาวสุมล
นิลรัตน์นิศากร

31016009xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
Ms.Agr
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Chemical Engineering and Analytical Science
เคมี
เคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา
ชีววิทยา
Agricultural and Environmental Engineering
Agricultural and Environmental Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

The University of Manchester, United Kingdom
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2559
2547
2544
2557
2547
2544
2556
2550
2546
2561
2553
2550
2554
2547
2544

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
พันธุศาสตร์
เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2552
2546
2539
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

ประชาชน

วิชาการ

13

นายสุรัตน์
เศษโพธิ์

36703001XXXXX

อาจารย์

14*

นางสาวพิมพ์ศริ ิ
สุวรรณพัฒน์

156010010xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
M.Eng.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
Applied Chemistry and biotechnology
จุลชีววิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ritsumeikan University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2559
2550
2545
2554
2552

52
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายภูมศิ ร์ ทับทิมแดง

อาจารย์

2

นายมนตรี แสนวังสี

อาจารย์

3

นายสิทธิชัย มุง่ ดี

นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ชานาญการพิเศษ

คุณวุฒิ
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม)
วท.บ. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ปี
2557
2552
2550
2560
2548
2544
2547
2537

53

54

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดทาโครงสร้างหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งด้าน
การจัดการพลังงาน การควบคุมมลพิษ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางาน
จริง ดั งนั้ น หลั ก สู ตรจึ งก าหนดการฝึ ก ประสบการณ์ ในวิช าชี พ ไว้เป็ น 2 แผน คื อ แผนสหกิ จ ศึ ก ษา
จานวน 6 หน่วยกิต และแผนฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ นิสิตแต่ละคนจะต้อง
จะต้องเลือกแผนใดแผนหนึ่งเพื่อฝึกประสบการณ์ ภาคสนามภายใต้ก ารดูแลของอาจารย์ที่ป รึกษา/
อาจารย์นเิ ทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เข้ าใจวัฒ นธรรมองค์ ก รตลอดจน
สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได้
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.4 บูรณาการความรู้ที่เรีย นมาเพื่ อนาไปใช้กั บ การปฏิ บัติงานลั ก ษณะต่างๆได้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
4.1.5 สามารถดูแล จัดการ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว
4.1.6 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรั บปรุงระบบด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
4.1.7 ให้บ ริก ารวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ชุมชน และบุค ลากรที่
เกี่ยวข้อง
4.1.8 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การฝึกงาน ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.2.2 สหกิจศึกษา ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง
4.3.2 สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4 เดือน)
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมจานวน 3 หน่วยกิต ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
การจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม และวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อ มที่นิ สิ ต สนใจ ท าการศึก ษาโดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งผ่านกระบวนการการวางแผน การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถอธิบายทฤษฎีที่
นามาประยุกต์ในการทาวิจัย โดยนาเสนอผลงานและจัดทารายงานตามรูปแบบภายในเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนามาใช้เป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาโครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหา
ความรู้ใหม่และนาไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปั ญ หาหรือพั ฒ นางานด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิ ิตกลุ่มละ 1 ท่าน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดาเนินการศึกษาโครงงานทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิ สิ ต นั ด หมายขอเข้ าพบอาจารย์ที่ ป รึก ษา น าแบบฟอร์ม บั น ทึ ก ความก้ าวหน้ าให้
อาจารย์ลงนามทุกครั้ง
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานของการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้ ส อนประเมิน ผลการเรีย นรู้ของนิ สิ ตตามวัตถุ ป ระสงค์ ของรายวิชาโครงงานทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5.6.2 ผู้สอนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรูร้ ่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาการศึกษา
5.6.4 คณาจารย์ ผู้ ส อนประเมิ น การน าเสนอผลงานขอ งโครงงานทางพลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 ด้านบุคลิกภาพ
1) บู ร ณ าการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ในรายวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง และในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
1.2 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการ
วิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
2) จั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น หลั ก ให้
ความสาคัญและปลูกฝังให้นสิ ิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) มี ก ารตรวจสอบและส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด
หลักสูตร
1.3 ด้านภาวะผู้นา
1) ออกแบบการจัดการเรีย นการสอนในรายวิชาเอกให้
นิสิ ต ต้ องท างานเป็ น กลุ่ ม ทั้ งในบทบาทของผู้ น าและ
สมาชิกกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้นิสิต
ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก
3) กาหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรูใ้ นกลุ่ม ปลูกฝังการมี
วินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2.1.1.2 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1.1.3 เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
2.1.1.4 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริตและเคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
2.1.2.2 กาหนดให้ทุกรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดย
การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.2.3 สร้า งความตระหนั ก และบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพในทุกรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
2.1.2.4 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงรับผิดชอบ ภาวะ
ผูน้ า ทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
2.1.2.5 จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนัก ในสิท ธิคุณ ค่าของความเป็ น
มนุษย์และเคารพกฎระเบียบสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอด
หลักสูตรทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยผู้สอน เพื่อนนิสิต ตนเอง ผู้ช่วย
สอนในแหล่งฝึก และผูร้ ับบริการ
2.1.3.2 ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
2.1.3.3 สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา
2.2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการทฤษฎีและสาระสาคัญ เกี่ยวกับระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการส่งเสริม
ป้องกั น และแก้ ไขปัญ หาสิ่งแวดล้อมในกรณี ฉุ ก เฉิน มีความรู้ในศาสตร์ที่ เกี่ย วข้อง
ได้แก่ วิท ยาศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ
ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบด้าน
พลั งงานและสิ่งแวดล้ อ ม สามารถวางแผนและพั ฒ นาการเรีย นรู้ข องตนเองอย่ าง
ต่อเนื่อง และสนใจพัฒนาความชานาญทางด้านสิ่งแวดล้อมของตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวิชาชีพ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิ นผลการเรีย นรู้ตามสภาพจริงด้ วยวิธีก ารที่ หลากหลาย จากผู้ สอน
ผูเ้ รียน เพื่อนนิสิต และผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึก เช่น
2.2.3.1 การทดสอบ
2.2.3.2 การประเมินชิน้ งาน
2.2.3.3 การประเมินการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
2.2.3.4 การประเมินผลการอภิปราย
2.2.3.5 การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.2.3.6 การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
2.3.1.2 สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ งประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.1.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3.1.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
แก้ปัญ หา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มใน
สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา
การวิเคราะห์ก รณี ศึก ษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์ จาลอง ประชุมปรึกษาปัญ หา
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การสอนโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัติ จริง และ
การจัดทาโครงงาน เป็นต้น
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
2.3.3.1 การประเมินกระบวนการคิด
2.3.3.2 การทดสอบความสามารถในการคิด
2.3.3.3 การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษา
และวิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์
จาลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญ หาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงาน
ผลการอภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4.1.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
2.4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
2.4.1.5 มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้รับบริการ โดยการ
มอบหมายให้ ท ากิ จกรรมหรือผลงานที่ ต้องมีป ฏิสัม พัน ธ์กั บ ผู้ อื่น การฝึก ทั ก ษะการ
ทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่าง
หลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทางาน ทั้งราย
บุคคลและรายกลุ่ม
2.4.3.3 การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2..5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2.5.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2.5.1.3 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด การเรีย นการสอน โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้า และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไ ขปัญหา และพัฒนางานในงานด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
2.5.3.2 ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวันและทักษะการสื่อสารกับ
ผูร้ ับบริการ
2.5.3.3 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
2.5.3.4 ประเมินผลงานที่นิสติ ได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.6 ด้านสุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
อาจารย์ น าเสนอรู ป แบบ ภาพจ าลอง ที่ มี มิ ติ ท างด้ า นความงดงามซึ่ ง เป็ น
องค์ป ระกอบที่ ส อดคล้ องกั บ องค์ค วามรู้ด้านพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้นิสิตได้รับรู้และเข้าใจความงดงามด้วยประสาทสัมผัสด้วยตนเองและ
เสริมสร้างเจตคติและทัศนคติที่ดี
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากปฏิกิริยาการรับรู้ การตอบสนองและความสามารถในการกระตุ้นให้
เกิดความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป
2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาทั ก ษะการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และพั ฒ นา
บุคลิกภาพ
2.7.2.1 ให้นสิ ิตได้ฝึกทักษะการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชา
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ สุ ข นิ สั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ต่ อ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและพั ฒ นา
บุคลิกภาพตลอดจนสุขภาวะทั้ง 4 ด้านอันได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะ
จิตและจิตวิญญาณ
2.7.2.2 ให้ นิ สิ ต สามารถแต่ ง กายได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามกฎระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าเรียนทฤษฎี หรือเรียนในห้องปฏิบัติการ หรือการ
ออกเก็บ ตัวอย่างและสารวจข้อมูล หรื อการออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ
การฝึกงาน ณ สถานฝึกงาน
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2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.3.1 ประเมิ น จากจ านวนครั้ ง ของการเข้ า ชั้ น เรี ย นของนิ สิ ต และสรุ ป
สถานการณ์ นิ สิ ต ขาดเรีย นเนื่ อ งจากความเจ็ บ ป่ ว ยเพื่ อ ติ ด ตามดู แ ลและให้
คาปรึกษาที่เหมาะสม
2.7.3.2 ประเมินจากการยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและบุคคลภายนอกทางด้าน
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง 4 ด้าน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
●
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
●
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
●
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
●
002201 พลเมืองใจอาสา
●
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
●
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
○
242104 เคมี 1
243101 ชีววิทยา 1
○

2

3

●

○
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

○
●

2. ความรู้

4

●
●

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

1

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○
●
●
●
○

○
●
●
●
○

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

○

2

●
●

●
●
●
●
○
●
●
○
●

●
●

●
○

○
○
●

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ทักษะการวิเคราะห์ 6.
7. ทักษะการ
และความรับผิดชอบ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร สุนทรีย
ส่งเสริม
และการใช้เทคโนโลยี ภาพ สุขภาพและ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
4

1

2

3

4

5

○
●
●
●
●
●

○
●
●
●
●
●
○
●
○

○
●
●
●
●

●
●
●
●
○
○
●
●

○

○
●



○
●
○



●
●

○

○
●

1

●
○
●
●
○

2

○
○
●
●

3

1

●
●
●
●
○
○

●

○
●

○
●
○
○
●
●

1

2

●

○
●



○

●
○

○

●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

2. ความรู้

4

1

244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น

2

3. ทักษะทางปัญญา

3



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ทักษะการวิเคราะห์ 6.
7. ทักษะการ
และความรับผิดชอบ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร สุนทรีย
ส่งเสริม
และการใช้เทคโนโลยี ภาพ สุขภาพและ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
146132 การฟังและพูดในชีวติ ประจาวัน
282121 หลักการพืน้ ฐานทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
282122 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
282221 หลักการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
282222 จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้อม
282223 กฎหมายและนโยบายทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
282321 สถิตแิ ละระเบียบวิธีวิจัย
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
282231 การจัดการมลพิษสิง่ แวดล้อม
282232 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
282331 การเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก
282332 ความเป็นผู้ประกอบการทาง
พลังงานและสิง่ แวดล้อม
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
282333 การมีส่วนร่วมในการจัด
การพลังงานและสิง่ แวดล้อม
282334 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

•
•

282335 ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
282431 นวัตกรรมพลังงานและสิง่ แวดล้อม
282432 โครงงานทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

●

282491 สัมมนา

•

กลุ่มวิชาเอกเลือก
282341 การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
282342 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
282343 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
282344 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ทักษะการวิเคราะห์ 6.
7. ทักษะการ
และความรับผิดชอบ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร สุนทรีย
ส่งเสริม
และการใช้เทคโนโลยี ภาพ สุขภาพและ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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3. ทักษะทางปัญญา

○

●
●

○

●

67
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
สิ่งแวดล้อม
282345 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน
282346 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
282347 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สาหรับอุตสาหกรรม
282441 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
282442 การใช้ประโยชน์ของเสียด้วย
กระบวนการบาบัดทางชีวภาพ
282443 พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิง่ แวดล้อมที่
ยั่งยืน
หัวข้อคัดสรรทางพลังงานและ
282444 สิ่งแวดล้อม
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
282492 การฝึกงาน
282493 การศึกษาอิสระ
282494 สหกิจศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ทักษะการวิเคราะห์ 6.
7. ทักษะการ
และความรับผิดชอบ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร สุนทรีย
ส่งเสริม
และการใช้เทคโนโลยี ภาพ สุขภาพและ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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3. ทักษะทางปัญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ก ารเรีย นรู้ของนิ สิตเป็ น ส่วนหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และ
นาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ จัดการเรียนการ
สอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรูก้ ับตารางวิเคราะห์หลักสูตร การตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ รวมถึงผลงานของนิสิต และการสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก
2.1.4 ทวนสอบระดั บ หลั ก สู ต ร โดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และนาผลการวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
21.1 ในภาคการศึก ษาสุ ด ท้ ายที่ นิสิตจะสาเร็จการศึก ษา นิ สิ ตจะต้อ งยื่นใบรายงานคาดว่าจะ
สาเร็จ การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิด
ภาคเรียน
21.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
21.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิ ชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
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ได้รับอักษร I หรืออักษร P
21.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
21.2.2.1 การศึ ก ษาเพื่ อ ปริญ ญาที่ ส อง ส าเร็จ การศึ ก ษาได้ ไม่ ก่ อ น 2 ภาคการศึ ก ษา ปกติ
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
21.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
21.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา
21.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา คู่ มื อ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ปริญ ญาตรีค วบ 2 ปริ ญ ญา และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบ
ปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
21.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา
21.2.2.6 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้เวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
21.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
21.2.4 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
21.2.5 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
21.3 ในกรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ จ ะไม่ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ด มหาวิ ท ยาลั ย อาจ
พิจารณา อนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
21.4 นิสิตที่จะได้รับ การเสนอชื่อให้ได้รับ ปริญ ญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณ สมบัติตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
21.4.1 มีค่าระดับ ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
21.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยอาจารย์ ใหม่ จ ะต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอกขึ้ น ไป และ/หรือ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชาและคณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมกาหนด ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีก ารเชิญ
อาจารย์พิ เศษผู้ที่มี ค วามรู้ ความเชี่ย วชาญมาบรรยายเสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือ
วิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาเอก และ/หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
พิเศษ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง้
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยคณาจารย์ นิ สิ ต และ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีสว่ นร่วม
2.1.3 จัด โครงการอบรมรูป แบบการจั ด การเรีย นการสอนและการวัด ประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ทุกปี
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึก ษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริ ห ารจั ด การให้ อ าจารย์ ได้ รับ การฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู งานด้ านพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูแ้ ละทักษะที่ทันสมัย
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2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒ นาการ
เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพรอง
2.2.5 กระตุ้นให้อาจารย์ก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ด้วยการสอดรับกับนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัย โดย มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจภาษา และเพิ่มเติมในส่วนของบล็อกแก
รนต์เพื่อใช้ในการอบรมต่าง ๆ รวมถึงจัดอบรมการเขียนต้นฉบับบทความวิชาการ (manuscript)

72

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้การจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับบริบท
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการกากับมาตรฐานทางคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีก ารแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิด
หลักสูตร
2.บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ทักษะทางด้านปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ลและความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถาน
ประกอบการ ผู้ ใช้บัณ ฑิ ต ศิษ ย์เก่ า นอกจากนั้น ยั งได้ สารวจความพึ งพอใจ ความคาดหวังของผู้ ใช้
บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และนาผลที่รวบรวมได้มาเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
3.นิสิต
หลักสูตรได้ให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียน
ในหลั ก สู ต รจนส าเร็จการศึ ก ษา ทั้ งนี้ มี ก ารประเมิ น จ านวนรับ เข้า ตามแผนการรับ โดยการประชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่ อ ติ ด ตามจานวนนิ สิ ต ที่ เข้า และวางแผนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ปริมาณนิสติ ที่จะเข้าในปีถัดไป นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาให้แก่นิสติ เพื่อให้มี
ความพร้อมทางการเรียน และมีกิ จกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบ
ต่างๆ ในการดาเนินงานได้คานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตราการ
สาเร็จการศึกษาของนิสิต ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ทั้ง
เรื่องทั่วไปและเรื่องการเรีย นการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ป รึก ษา อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น เช่น การร้องเรียนผ่านอีเมล์ เป็น
ต้น
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4.อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการ
กาหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบ การ
บริหารอาจารย์ การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามี
ส่วนร่วม นอกจากนี้คณะยังมีโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถที่มี มีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยัง
เป็นการฝึก ภาคปฏิบั ติก ารใช้ค วามรู้ในฐานะนัก วิท ยาศาสตร์กั บ สถานประกอบการ และนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมานั้น สอนแก่นิสิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาชีพ
หรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจาทุกๆ ปี เพื่อประเมินการจัด การเรียนการสอน และ
เพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือ ประเด็นที่ต้องจัดให้มี
การทบทวนหลักสูตร
5.หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
มีการจัดระบบการติดตามและมีการตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยในแต่ละรายวิ ชามี
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ถูกจัดทาขึ้นใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยมีการพิจารณาผลการ
เรีย นรู้ที่ค าดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรีย นรู้ พร้อมทั้งมีก รรมการในการก ากั บ การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมิน พร้อมทั้งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินการหลั กสูตร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนของลัก สูตร
ต่อไป
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนสาหรับนิสิต เช่น ตารา
วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นมีหอ้ งปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการ
น้าดี ห้องปฏิบัติการน้าเสีย ห้องปฏิบัติก ารทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางอากาศ และห้องปฏิบัติการ
ขยะ ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ ที่พอเพียงต่อการเรียน
การสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิจัย โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80% มีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบมคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ในมคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ งั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ )

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5








































































































9
1-5
9

10

10

11

12

1-5
9

1-5
9

1-5
9

1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน รายวิชา โดย
ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง 5 ด้ าน จากการประเมิ น ตนเองของอาจารย์ การประเมิ น โดยนิ สิ ต และผู้ เยี่ ย มสอนรวมทั้ ง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จั ด ระบบการประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึก มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิน้ สุดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ย มสอน ประเมินประสิ ท ธิภาพการจัดการเรีย นการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิน้ สุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุท ธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกั นวางแผนปรับ ปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณ ะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบโดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่ง
ฝึก ผูใ้ ช้บัณฑิต ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุป ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมและให้ ข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือพั ฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มก าหนดให้ ใ ช้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (IQA) ในการ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร โดยยึ ด ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุม น าเสนอผลการประเมิ นหลั ก สู ต รต่อ อาจารย์ ผู้ช่วยสอนในแหล่ งฝึ ก นิสิ ต และ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้องการของผูใ้ ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักปรับปรุง พ.ศ. 2562

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา

หลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง ปรับปรุง
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30
30
30
30
เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิ ช าพื้ นฐานทางวิ ท ยาศาส ตร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.2.1.2.1 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
และการควบคุม
2.2.1.2.2 ด้านเทคโนโลยี
2.2.1.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.2.1.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต

89
37
22

79
36
15

15
52
40
9
15
9

21
43
28

6
12
4
12
6
6
131

15
6
6
121
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
002202
003201
003202
004101
004201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
3(2-2-5) 001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
3(3-2-5)

002201

3(3-2-5) 002202
3(3-2-5)

003201

3(3-2-5) 003202
3(3-2-5) 004101
3(2-2-5) 004201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

30 หน่วยกิต
3(2-2-5)

คงเดิม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-2-5)

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(3-2-5)
Socialized Personality

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics 1
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ แ ละ
ปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั น ก์ อ ดิ ศั ย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and
integral of algebraic and transcendental functions,
applications of derivatives and integral
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัด
เชิงขั้ว ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง
Techniques of integration, improper integrals, polar
coordinate system, sequences and series of real
numbers, power series
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทน าทางเคมี ปริ ม าณ สารสั ม พั น ธ์ โครงสร้ า ง
อะตอม ตารางธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ พั น ธะเคมี แก๊ ส
ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ
เปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic
structure, periodic table, properties of elements,
chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution properties, acidbase theory, organic chemistry, environmental
chemistry

หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics 1
ลิมิ ต และความต่อเนื่อ งของฟั งก์ ชั น อนุ พั น ธ์แ ละ
ปริพั น ธ์ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั งก์ ชั น ก์ อดิ ศั ย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and
integral of algebraic and transcendental functions,
applications of derivatives and integral

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปิดรายวิชา

242104

เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทน าทางเคมี ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ โครงสร้ า ง
อะตอม ตารางธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ พั น ธะเคมี แก๊ ส
ของแข็ ง ของเหลว ของแข็ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์
การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น
สารละลายและสมบั ติข องสารละลาย ทฤษฎี ก รดเบส
เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic
structure, periodic table, properties of elements,
chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution properties, acidbase theory, organic chemistry, environmental
chemistry

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
242104 เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส
ในน้า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย สมดุลของอิออน
เชิง ซ้อน ไฟฟ้า เคมี ธาตุ เรพรีเซนเตทีฟ ธาตุ ท รานซิชั น
เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมีอุตสาหกรรม
Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-base
equilibrium in water, salt equilibrium, complex
equilibrium, electrochemistry, representative element,
transition element, nuclear chemistry, bimolecular
substances, industrial chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8) 243101
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
คงเดิม
Biology I
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ การ
และสารเคมี ข องชี วิต เซลล์ แ ละ เมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ เมแทบอลิ
ศาสตร์ วิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒ นาการ ความหลากหลายของ
โครงสร้างและหน้ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว์ นิ เวศวิท ยาและ
สิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว์
พฤติกรรม
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization
Scientific methodology, characteristics, organization
and chemistry of life, cell and metabolism, genetics,
and chemistry of life, cell and metabolism,
evolution, biodiversity structures and functions of
genetics, evolution, biodiversity structures and
plants and animals, ecology and behavior
functions of plants and animals, ecology and
behavior
คงเดิม
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8) 244103
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบือ้ งต้น กฎการ
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎ
เคลื่อนที่ แรงโน้ม ถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัม และ
การเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัม
ก ารชน ก ารเค ลื่ อ น ที่ แ บ บ ห มุ น ส ม บั ติ ข องส ส าร
และการชนการเคลื่อนที่แบบหมุ น สมบั ติของสสาร
กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์โมไดนามิก ส์
กล ศาส ตร์ ข องไห ล ค ลื่ น แล ะก ารสั่ น เท อร์ โ ม
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of
Mathematics for physics, introduction of
mechanics, law of motion, gravitational force, work
mechanics, law of motion, gravitational force, work
and energy, momentum and collisions, rotation motion,
and energy, momentum and collisions, rotation
properties of matter, fluids mechanics, wave and
motion, properties of matter, fluids mechanics,
vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric
wave
and
vibration,
thermodynamics,
circuits, modern physics
electromagnetics, electric circuits, modern physics
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หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative analysis
การวิเคราะหโดยน้าหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร
วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทาละลาย วิธีทางโครมา
โทกราฟ บทน าเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางเคมี วิ เ คราะห
อัล ตราไวโอเลตวิสิ เบิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิ
กแอบซอรปชันสเปกโทร-โฟโตเมตรี แกสโครมาโทกราฟ
และไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ
Gravimetric analysis, volumetric analysis ,separation
technique, solvent extraction, chromatographic
method, introduction to instrumentation in analytical
chemistry, UV-visible spectrophotometry, atomic
absorption spectrophotometry, gas chromatography
and high performance liquid chromatography
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนาเคมี อินทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์
การเรี ย กชื่ อ การเขีย นสู ต รโครงสร้า ง และไอโซเมอร์
ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสาร ประกอบชนิด
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮทเทอโรไซคลิก
แอลคิล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมี น แอลดีไฮด์ คี
โตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
Introduction of organic chemistry, classification,
nomenclature and isomerism of organic compounds,
properties, reactions and reaction mechanisms of
alkane, alkene, alkyne, aromatic, heterocyclic, alkyl
halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone,
carboxylic acids and their derivatives

79 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
79 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
282311
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5) 282321
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology
Statistic and Research Methodology
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง
หลั ก การเบื้ องต้น เกี่ยวกับ สถิ ติ การสุ่ม ตั วอย่า ง
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวางแผนการทดลอง
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวางแผนการทดลอง
การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ แ ละการถดถอย การ
การวิ เ คราะห์ ส ห สั ม พั นธ์ แ ละก ารถดถอย การ
ประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
ประยุกต์ใช้ส ถิติแ ละโปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติเพื่อ
ก า ร วิ จั ย ท า ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ก า ร วิ จั ย ท า ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
กระบวนการวิจัย การตั้งคาถามวิจัยและสมมุติฐาน
กระบวนการวิจัย การตั้งค าถามวิจั ยและสมมุ ติฐาน
การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การ
การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การ
เขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เขี ยนโครงร่า งการวิจั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การ
วิเคราะห์แ ละแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
วิจัยและการนาเสนอ
และการนาเสนอ
Principal statistical concepts, sampling, mean
Principal statistical concepts, sampling, mean
difference, various types of experimental design,
difference, various types of experimental design,
correlation and regression analysis, application of
correlation and regression analysis, application of
statistics and statistical programs for energy and
statistics and statistical programs for energy and
environmental research, principles of research,
environmental research, principles of research,
establishing research questions and hypothesis,
establishing research questions and hypothesis,
literature review, conceptual frameworks, writing a
literature review, conceptual frameworks, writing a
research proposal, sampling and experiment,
research proposal, sampling and experiment,
statistical analysis, writing a research report and
statistical analysis, writing a research report and
presentation.
presentation.
282412

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการจัดสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม การ
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
Searching, collecting and analyzing data,
processing environmental seminar, presenting,
discussing and answering questions in
environmental issues

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับ
ย้ายไปเป็น
รายวิชาเอก
บังคับ
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หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเฉพาะด้าน
365212
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด
และนิ ว คลิ โ อไทด์ คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของ
เอนไซม์ การถ่า ยทอดข้อมู ล ทางพัน ธุ ก รรม เทคนิ ค
ทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน
ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิ
ซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและ
ปั ส สาวะ และการทดสอบคุณ สมบั ติท างชีวเคมี ข อง
สารชีวโมเลกุล
Principles of biochemistry, types, structures and
properties of biomolecules including carbohydrates,
proteins,lipids and nucleotides,properties and
activities of enzyme,central dogma, techniques in
molecular
biology,hormonal
regulation,
bioenergetics metabolic pathway interrelationships,
biochemical disorders, biochemistry of blood and
urine and biochemical properties testing
biomolecules
146132

79 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Listening and Speaking in Daily life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การทักทาย การ
แนะน าตั ว การกล่ า วลา การตอบรับ การปฏิ เสธ
การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับ
และการปฏิ เสธค าเชิญ การอวยพร การถามและ
บอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความ
ช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน
English listening and speaking skills for
communication in daily life, sentence patterns,
greetings, introducing, saying goodbye, accepting,
refusing, purchasing, bargaining, invitation,
accepting and rejecting invitation, blessing, asking
and giving direction, making request, offering
help, giving instruction

100
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89 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
รายวิชาใหม่
282121
หลักการพื้นฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Principles of Energy and Environment
ม นุ ษ ย์ กั บ พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ปรากฎการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้า อากาศ ความสมดุล
ทางธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นพลั ง งาน พลั ง งานสิ้ น เปลื้ อ ง
สถานภาพของแหล่งพลังงานในปัจจุบันและอนาคต
Man and energy and environment,
environmental phenomena, relationship between
living organisms and environment, soil, water and
atmosphere, natural balance and biodiversity,
fundamentals of energy, Conventional energy,
Renewable energy, The current and future status
of energy sources
282122

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-3-6) รายวิชาใหม่
Natural Resources Management
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศบนบกและ
แหล่ ง น้ า นิ เ วศวิ ท ยาประชาการ การหมุ น เวี ย น
ส า ร อ า ห า ร ใน สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หลั ก การและแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Basis knowledge of ecology and natural
resources, terrestrial and aquatic ecology,
population ecology, nutrient cycling in an
ecosystem, conservation of biodiversity, principle
and concept of natural resources management,
law relating natural resources management.
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79 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
282221 หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Principles of Energy and Environment
Management
ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจาก
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งาน มลพิ ษ
สิ่งแวดล้อม การตกค้างและสะสมสารพิษในสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรพลังงาน พลังงานหมุนเวียน เซลล์
แสงอาทิต ย์ พลั ง งานชีวมวล พลั ง งานลม พลั งงานน้ า
การจัดการสิ่งแวดล้อม ทิศทางนโยบายและแผนพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
Eenergy resources and environment, Impact of
using of natural resources and energy, environmental
pollution, residue and toxin accumulation in
environment,
energy resource management,
renewable energy, solar cell, biomass energy, wind
energy, hydro energy, environmental management,
direction of energy and environmental policy and
planning.
282222 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ท า ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า บ ท บ า ท
ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบ
นิเวศ จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง จุลินทรีย์ดัชนี
ในการตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับ การ
หมุนเวียนแร่ธาตุ เชื้อเพลิงจากจุลินทรีย์ การย่อยสลาย
สารมลพิษ ในสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วย
จุลิ น ทรี ย์ การคั ด เลื อ กและการแยกเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ
นาไปใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อม
Principle of microbiology, microbial role,
importance,diversity
and
relationship
in
ecosystem,microorganism in extremely environmental
conditions, microbial indicators for environmental
monitoring, microbes in nutrient cycling, microbial fuel
cell, microbial degradation of pollutants, microbial
remediation, screening and isolation microorganism for
environmental management.

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

ปรับจาก
กลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ เป็น
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
เฉพาะด้าน
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเฉพาะด้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
89 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
282223
ก ฎ ห ม าย แ ล ะน โย บ าย ท างพ ลั งงาน แ ล ะ รายวิชาใหม่
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environmental Laws and Policies
นโยบาย หลั กการ แนวคิด ข้อก าหนด กฎหมาย
อนุ สั ญ ญา ข้ อ ตกลงภายในประเทศและระหว่ า ง
ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ การควบคุ ม
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การ
พั ฒ น าข้ อ เส น อ โค รงก ารด้ าน พ ลั งงาน แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
Policy, principle, concept, regulation and law
relating energy, natural resources and
environment conservation and control, Proposal
Development in Energy and Environment Project.
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สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

วิชาเอก
52 หน่วยกิต วิชาเอก
หมวดวิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
9 หน่วยกิต
282121
หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
Principles of Environmental Science
ความรู้พื้นฐานและปรากฎการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
การหมุนเวียนพลังงานและสารอาหารในสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้า
อาก าศ ค วาม ส ม ดุ ลท างธรรม ชาติ แ ล ะค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ ปั ญ หาทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรพลังงาน มลพิษสิ่งแวดล้อม
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทิศทางนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
Basis knowleage of environmental science and
environmental phenomena, ecosystem, energy flow
and nutrient cycling in an ecosystem, relationship
between living organisms and environment, soil,
water and atmosphere, natural balance and
biodiversity, problem of natural resource and
environment, energy resource, environmental
pollution, natural resource and environment
management, direction of environmental policy and
planning.
282122
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา บทบาท ความสาคัญ
ความหลากหลายและความสัม พันธ์ของ จุลิน ทรีย์ใน
ระบบนิ เวศ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ รุ น แรง
จุลินทรีย์ดั ชนีในการตรวจสอบคุณ ภาพ ิงแวดล้
ส่
อม
จุ ลิ น ทรี ย์ กั บ การหมุ น เวี ย นแร่ ธ าตุ เชื้ อ เพลิ ง จาก
จุลินทรีย์ การย่อยสลายสารมลพิษใน ส่งิแวดล้อม การ
ฟื้นฟูส ภาพแวดล้อมดว้ยจุลิน ทรีย์ การคัด เลือ กและ
การแยกเชื้ อ จุ ล นิ ท รี ย์ เ พื่ อ น าไปใช้ ใ นการจั ด การ
สภาพแวดล้อม
Principle of microbiology, microbial role,
importance, diversity and relationship in ecosystem,
microorganism in extremely environmental
conditions, microbial indicators for environmental
monitoring, microbes in nutrient cycling, microbial
fuel cell, microbial degradation of pollutants,

43 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปรับเป็น
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
เฉพาะด้าน
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สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

วิชาเอก
52 หน่วยกิต วิชาเอก
หมวดวิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ
microbial remediation, screening and isolation
microorganism for environmental management

43 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต

282222

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environment Ecology
ความรู้ พื้ นฐานทางนิ เวศวิทยา ระบบนิ เวศบนบกและ
แหล่งิา
น้ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาประชากร
ดัชนีและการควบคุมทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศต่อระบบนิเวศ การแพร่กระจาย การตกค้ าง
และสะสมสารพิ ษในห่ วงโซ่ อาหาร ผลกระทบของสาร
มลพิษต่อโครงสร้างและการทางานของระบบนิเวศ
Basics on ecology, terrestrial and aquatic ecology,
microbial ecology, population ecology, bioindicators and
biological control, impacts of climate change on
ecosystem, spread and factors of toxicity in ecosystem,
residue and toxin accumulation, effects of pollutants on
ecological structure and their function

ปิดรายวิชา

282322

มลพิษน้าและการควบคุม
3(2-3-6)
Water Pollution and Control
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง ท รั พ ย า ก ร น้ า ปั ญ ห า
สถานการณ์ และ ผลกระทบของมลพิษ น้าคุณ สมบั ติ
ของน้าเสีย หลักการเก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างน้าและ
น้ าเสี ย กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ควบคุมคุณ ภาพน้าผิวดินและน้าเสีย เทคโนโลยี การ
ป้องกันและควบคุมมลพิษน้า
Basic knowledge of water resources, problems,
situation and effects of water pollution,
characteristics of wastewater, principle of water and
wastewater sampling and analysis, law on surface
water and wastewater prevention and control,
technology of water pollution prevention and control

ปิดรายวิชา

105

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562

วิชาเอก
52 หน่วยกิต วิชาเอก
หมวดวิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15 หน่วยกิต
282323
มลพิษอากาศและการควบคุม
3(2-3-6)
Air Pollution and Control
ประเภท ลั ก ษณะ และแหล่ ง ก าเนิ ด ของมลพิ ษ
อากาศ การเก็ บ ตั ว อย่ า งและการตรวจวดั คุ ณ ภาพ
อากาศ ผลกระทบ ของมลพิษอากาศที่มีต่อมนุษยแิละ
สิ่ง แวดล้ อม การป้ องกั น และควบคุม มลพิ ษ อากาศ
การออกแบบเบื้องต้นระบบระบาย อากาศ และระบบ
บาบัดอากาศ การบ าบัดกลิ่น การควบคุมดูแลและบ
ารุง รัก ษาระบบบ าบั ด มลพิษ อากาศ พนื้ฐาน ฟิ สิก ส์
และเคมี บ รรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูป ทางเคมี
การ เคลื่อนย้าย และการตกออกจากชั้น บรรยากาศ
ของมลพิษ อากาศ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการ
ควบคุมมลพิษ อากาศ กฎหมายและมาตรฐานที่กี่ยว
ข้องกับการควบคุม มลพิษอากาศ
Types, characteristic and sources of air pollution,
air samplings and quality measurements, impact of
air pollution on human and environment, principle of
air pollution prevention and control system, basic
design of ventilation and air pollution control, odor
treatments, control and maintenance of air pollution
control system, basic concepts in physics and
chemistry of the atmosphere, production,
282333

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(2-3-6)
Solid Waste and Sewage
แหล่งกาเนิด ประเภท ลักษณะ และองค์ประกอบ
ของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สถานการณ์และผลกระทบ
ของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการและควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วิธีการเก็บรวบรวม ขนส่ง และควบคุมขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
Sources,types, characterizations and components
of solid waste and sewage, situation and effects of
solid waste and sewage, laws related to solid waste
and sewage management and control, sampling and

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
43 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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วิชาเอก
52 หน่วยกิต วิชาเอก
43 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ
28 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15 หน่วยกิต
analysis of solid waste and sewage, methods of
solid waste and sewage collection, transportation
and controlhnology, solid waste and sewage recycle
282334
ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Standard System and Technology for
Environmetnal and Energy Management
แนวคิดพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็น
สิง่ แวดล้อมและลาดับความสาคัญของปัญหา ดัชนีและ
เครื่อ งมื อ วัด ด้ า นสิ่ง แวดล้ อม กฎระเบี ยบและระบบ
มาตรฐานเพื่อการจัด การสิ่งแวดล้อม มาตรการทาง
การค้าที่ไม่ใช่กาแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
สะอาดและกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (CDM) การ
ประเมินวัฏจักรชีวติ (LCA) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Basic concept for environmental management,
environmental issue and priority of environmental
problem, environmental index and measurement,
environmental management standards and
regulations, non-tariff barrier in environmental issue,
Clean Development Mechanism (CDM), Life Cycle
Assessment (LCA), application of sufficiency
economics concept for sustainable environmental
management
282335
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
3(2-2-5)
282431
นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Energy and Environmental Innovation
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการสร้ า งนวั ต กรรมด้ า น
Innovation and Technology for Environmental
พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
and Energy Management
ประสิ ท ธิ ภ าพของนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า น
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการสร้ า งนวั ต กรรมและ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การเลือกนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย
และเทคโนโลยี ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มที่
วิธีทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ
เหมาะสม การออกแบบเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ประสิ ท ธิภ าพของเทคโนโลยีก ารจัด การสิ่ง แวดล้อ ม
ประหยั ด พลั ง งานและลดมล พิ ษสู่ สิ่ ง แวดล้อม
และพลังงาน เกณฑ์การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการพลังงานและ
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานที่ เ หมาะสม
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สุน ทรียภาพและการตอบสนอง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัด การสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ใช้สอยประจาวัน การวางแนวนโยบายเมือง
และพลังงานอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การผลิตสินค้า
และเทคโนโลยีเชิงพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

เปลี่ยนรหัส
ชื่อรายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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วิชาเอก
52 หน่วยกิต วิชาเอก
43 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ
28 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15 หน่วยกิต
Concept and method of innovation and
บรรจุภั ณฑ์ อาคาร ชุม ชนที่มี ค วามยั่งยืนตามระบบ
technology for environmental and energy
นิเวศน์การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิง
management by physical, chemical and biological
พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
method, affecting factors to the efficiency of
Concept and method of creating innovation for
environmental and energy management
environmental and energy, Affecting factors to
technologies, criteria for choosing the optimized
efficiency of environmental and energy innovation
innovation and technology for environmental and
and technologies, Criteria for choosing the
energy management, Innovation and technology
optimized innovation and technology for
for environment and energy management
environmental and energy, Innovation and
sustainable, innovation management and
technology for sustainable environment and energy
commercial technology and intellectual property
management, Design for energy efficiency and
environmental pollution reduction, Aesthetics,
energy and environment variable in daily life,
Planning the design process, Creating design
program, Eco-city policy, Construction, Production,
Packaging, Building, Sustainable community
accordance with the ecology. Commercial and
intellectual property innovation and technology
management.
282341
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Law and Environmental Economics
หลักการ แนวคิด ข้อกาหนด กฎหมาย อนุสัญญา
ข้อ ตกลงระหว่า งประเทศ และมาตรการของมลพิ ษ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ พระราชบั ญ ญั ติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุ ข พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
พลังงาน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็ น ร ะ เบี ย บ เรี ย บ ร้ อ ย ข อ ง บ้ า น เมื อ ง แ ล ะ
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ และการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ก่ อ มลพิ ษ และหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
Principle, concept, regulation and law relating
environmental pollutants, natural resources and

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
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environmental impact assessment including principle
and concept relating natural resource and
environmental evaluation, pollutant producer
responsibility and sufficiency economic philosophy
282342
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Information Technology system for
Environmental and Energy Management

43 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

ระบบสารสนเทศเบื้ อ งต้น การออกแบบและพั ฒ นา
ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีแผนที่ การสารวจเพื่อ การทา
แผนที่ การรั บ รู้ ร ะยะไกล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
เทคโนโลยีดาวเทียม การจาลองเชิงพื้นที่และเปลี่ยนแปลง
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน การประยุกต์ข้อ มู ลสารสนเทศเพื่อ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
Principle of information technology system, design
and development of database,mapping technology
mapping masurvey, remote sensing,geographic
information system, satellite technology, spatial model
and land use change, application of information
technology for natural resource and environment
management, decision supporting system for natural
resource and environment management

282343

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
ความหมาย ความส าคั ญ และความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งใน ก ระบ วน ก ารป ระเมิ น ผ ล ก ระท บ
สิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย เทคนิ ค การประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ ม การจั ด ท าเล่ ม รายงานการประเมิ น ผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อม กระบวนการมี ส่ วนร่วมของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Definition, importance and basic knowledge of
environmental impact assessment, law and

282334 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
Environmental Impact Assessment
จานวน
ความหมาย ความส าคั ญ และความรู้ พื้ น ฐาน
ชั่วโมง
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
บรรยาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติ และ
ของประเทศไทย เทคนิ ค การประเมิ น ผลกระทบ ศึกษาคน
คว้าด้วย
สิ่งแวดล้อม การจัด ทาเล่ม รายงานการประเมิ นผล
ตนเอง
กระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ตามแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Definition, importance and basic knowledge of
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regulation related to environmental impact
environmental impact assessment, law and
assessment, environmental impact assessment
regulation related to environmental impact
system for Thailand, environmental impact
assessment, environmental impact assessment
assessment technique, report preparation of
system for Thailand, environmental impact
environmental impact assessment, public
assessment technique, report preparation of
participation processes, monitoring processes of
environmental impact assessment, public
action following to mitigation plans
participation processes, monitoring processes of
action following to mitigation plans
เปลี่ยนรหัส
282344
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 282333
การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและ
รายวิชา ชื่อ
Participation in Environmental Management
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
สร้างมิ ติของความรู้และการรับผิด ชอบต่อสังคม
Environmental
Management
with รายวิชาและ
คาอธิบาย
ถ่ า ยทอดและเชื่ อ มโยงถึ ง หลั ก การ เทคนิ ค และ
Community Participation
รายวิชา
เครื่ อ งมื อ ของการสร้ า งมี ส่ ว นร่ ว มและการบริ ห าร
การวางแผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศ
เชิ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ค วาม รั บ ผิ ด ชอ บ ต่ อ สั งค ม
การจาแนกและแก้ปั ญ หาจากสาเหตุ สร้างแนวทาง
กระบวนการวางแผนเพื่ อการรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์รวม เพื่อความมั่นคงใน
ประชาชน การจัด การความขัด แย้ง ภาพรวมของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน การออกแบบโครงการ
ชุมชน
การมี ส่ว นร่วม ชุ ด เครื่องมือในการมี ส่วนร่วมของ
Perspective on knowledge and corporate social
ประชาชน เครื่องมือต่างๆ ในการประชุมสาธารณะ
responsibility, transfer and linkage with a
การสื่ อ สารประเด็ น สาธารณะด้ า นพลั ง งานและ
principle,techniques and tools of participate in
สิ่งแวดล้ อมระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ ชาติ การมี ส่วน
creation and conflict management of stakeholders,
ร่วมของประชาชนในการปฏิบัติ การจัดการความรู้
to classification and solve problems from the cause
ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรการด้ า น
and create creative ways and holistic application for
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาบนหลั ก
resources management, environment and
ยั่งยืนและความเท่าเทียมกัน
community security
Strategy planning for energy and
environmental management, Social responsibility,
Planning process for listening to public opinion,
Conflict management, Overview of public
participation, Design for participation in project,
Tools for public participation, Tools for public
meeting, Communicating public issue on energy
and environment at community and national
levels, Public participation in practice, Knowledge
management in energy and environment, Energy
and environmental measures for sustainable
development and equality.
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282231
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6) รายวิชาใหม่
Environmental Pollution Management
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ด้ า น ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษ หลักการเก็บ
และการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการมลพิษ แนวทางและหลักการในการ
จัดการมลพิษ
Basic knowledge of environmental pollution,
situation and effects of pollution, principle of
environment
sampling
and
analysis,
environmental quality monitoring, law on
environmental pollution management, guideline
and principle of pollution management.
รายวิชาใหม่
282232
การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 3(2-2-5)
Energy Conservation and Management
ห ลั ก เบื้ อ งต้ น ข องก ารอ นุ รั ก ษ์ แล ะก ารจั ด
การพลั ง งาน นโยบายและกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน ขั้นตอน
การจัดการพลังงาน อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการ
ตรวจวิ เ คราะห์ พ ลั ง งาน ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลังงาน เทคโนโลยีและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบความร้อน และการปรับอากาศ การ
วิเคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ข องโครงการอนุ รัก ษ์
พลังงาน
Principles of energy conservation and
management, policies and laws related to energy
conservation, energy management systems,
energy management steps, equipment,
instruments and energy audit, energy efficiency,
technologies and energy conservation measures
in building and industry, management of lighting
systems, heating systems, and air-conditioning,
economics analyses of energy conservation
schemes.
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282331
การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศโลก
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Global Climate Change
การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศ ภูมิอากาศ
โลกในอนาคต วั ฏ จั ก รคาร์ บ อนของโลก ปั จ จั ย
ขั บ เคลื่ อ นระบบภู มิ อ ากาศโลก สมดุ ล พลั ง งาน
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับ
ภูมิภาค สภาพอากาศ และเหตุการณ์สภาพอากาศ
สุ ด โต่ ง ข้ อ มู ล ของการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
ส าห รั บ ป ระเมิน ค วาม เสี่ ยงภั ยพิ บั ติ ก ารล ด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว นโยบายความร่วมมือ
ระหว่า งประเทศ การพั ฒ นาและส่ง ต่ อนวัต กรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
Changing state of the climate system, Future
global climate, Global carbon cycle, Global climate
driver, Energy balance, Linking global to regional
climate change, Weather and climate extreme
events, Climate change information for regional
impact and for risk assessment, Mitigation
pathways compatible with short-term mid-term
and long-term goals, International cooperation,
Innovation, technology development and transfer
for climate adaptation.
282332
ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการทางพ ลั ง งานและ รายวิชาใหม่
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Entrepreneurship for Energy and
Environment
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการ ทั ก ษะและ
เครื่ อ งมื อ ของผู้ ป ระกอบการ ธุ ร กิ จ นวั ต กรรม
กระบวนคิ ด เชิง ออกแบบ การจัด การกลยุท ธ์ท าง
ธุ ร กิ จ ก ารส ร้ า งโม เด ล ธุ ร กิ จ ก ารตล าด เชิ ง
สร้า งสรรค์ การสร้า งแบรนด์ การสร้า งคุ ณ ค่ าให้
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้ ว ย ก า ร เล่ า เรื่ อ ง ก า ร
ประกอบการและธุรกิจทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การประเมิ น ต้ น ทุ น พลั ง งานและความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
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สีเขียว
Characteristics of entrepreneur, entrepreneur
skill and tools, innovative business, design
thinking, business model, strategic management
for enterprise, business model canvas, creative
marketing, branding, story telling, enterprise and
business for energy and environment, cost of
energy and economic assessment, bio-economy,
circular-economy, green-economy.
282335

282432

รายวิชาใหม่
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Green Business for environment friendly
and Energy
ความสาคัญ ที่มาของประวัติศาสตร์ วิวัตนาการ
เครื่องมื อด้ า นสิ่ งแวดล้ อมและพลั ง งานสะอาดใน
บริ บ ทของการพั ฒ นาเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และพลั งงาน อุต สาหกรรมสีเขียวและการพั ฒ นา
เมื อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม เชิ ง นิ เว ศ แ น ว ท า ง ก า ร
สร้างสรรค์อัต ลั ก ษณ์ เชิงธุ รกิจและการนวัต กรรม
เพื่ อ ธุ รกิ จที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน
หลักธรรมาภิบาลกับการประกอบธุรกิจ
The importance of history, evolution,
environmental and clean energy tools in
environmental friendly development context,
Basics knowledge of business for environment
friendly and Energy, green industrial and EcoIndustrial town development. A guideline creation
for business identity and innovative for business
for environment friendly and Energy. A corporate
governance and business ethics.
โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Project for Energy and Environment
การกาหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พ ลั งงาน แ ล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม ก าร
ตั้งสมมติฐาน การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการวิจัย
เบื้องต้น การเก็บ รวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ผล
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วิชาเอก
หมวดวิชาเอกบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
52 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต

วิชาเอก
43 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ
28 หน่วยกิต
การทดลองโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
จัดทารายงาน และนาเสนอผลงาน
Determination of topic and objectives of
research project related to energy and
environment, formulation of hypothesis, literature
review, preliminary study, data collection, data
analysis by using computer and statistical
software, discussion and summary of the result,
report writing and presentation
282491
สัมมนา
1(0-2-1)
Semainar
การสืบค้น การรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูล
กระบวนการจัด สั ม มนาวิช าการด้านพลั งงานและ
สิ่ง แวดล้ อ ม การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการ
ตอบ ข้ อ ซั ก ถาม ในประเด็ น ด้ า นพลั งงานแล ะ
สิ่งแวดล้อม
Searching, collecting and analyzing data,
processing in energy and environmental seminar,
presenting, discussing and answering questions in
energy and environmental issues.

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาเดิม
ย้ายจาก
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
เฉพาะด้าน
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หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
282361
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางน้า 3(2-2-5)
Water Pollution Control Technology
การออกแบบเบือ้ งต้น การควบคุม ตรวจสอบ
แก้ไขและบารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบาบัด
น้าเสีย การลดน้าเสียที่แหล่งกาเนิด เทคโนโลยีในการ
บาบัดน้าเสีย การบาบัดและกาจัดกากตะกอน การใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางน้า
การนาน้าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์
Basic system design, controlling, monitoring
and maintenance of wastewater collecting and
wastewater treatment systems, Wastewater
reduction at source, wastewater treatment
technologies, sludge treatment and disposal,
calculation and mathematic models for water
pollution management and control, renewable
wastewater
282362
การจัดการลุ่มน้าและป่าไม้
3(2-2-5)
Watershed and Forest Management
ความหมายและความสาคัญของลุ่มน้าและป่าไม้
ธรณีสัณฐานของลุ่มน้าและอุทกวิทยา ประเภทของ
ป่ า ไม้ ส ถานการณ์ และปั ญ ห าลุ่ ม น้ าและป่ า ไม้
หลักการและวัตถุประสงค์การจัดการลุ่มน้าและป่าไม้
ความสั มพัน ธ์ระหว่า งลุ่ม น้าสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิ เวศป่ า ไม้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเครื่ อ งมื อ
ท างด้านอุ ตุ นิ ย ม วิ ท ยา อุ ท ก วิ ท ยา ดิน ป่ าไม้
สิ่งแวดล้อ ม การสร้างและดั ด แปลงเครื่องมื อ การ
รวบรวมข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ข้อ มู ล และการแปล
ความหมายของข้อมูล การบริหารจัดการลุ่มน้าและ
ป่าไม้ในเชิงพื้ นที่แ ละเชิงเวลา การแก้ไขปั ญ หาและ
อุ ป สรรคในการอนุ รั ก ษ์ แ ละการพั ฒ นาทรั พ ยากร
แหล่งน้าทั้งคุณภาพ และปริมาณ
Definition of watershed and forest, geomorphology of watershed and hydrology, forest
type, situation and problem of watershed and
forest, principles and objectives of watershed and
forest management, relationship amongwatershed
environment and forest ecosystem, technology and

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง
79 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
innovation of field instruments of meteorology,
hydrology, soil, forest and environment, invention
and modification of instruments, data collection,
analysis, and interpretation, watershed and forest
management in spatial and temporal, the effective
solutions to the problem including problem
prevention from water resources development,
both quality and quantity
282463
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางอากาศ
Air Pollution Control Technology
การตรวจวั ด ฝุ่ น ละอองในบรรยากาศ การ
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ การตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศจากปล่ อ ง การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
ภายในอาคาร การควบคุ ม การปลดปล่ อ ยจาก
แหล่ ง ก าเนิ ด ไม่ เ คลื่ อ นที่ เทคโนโลยี ค วบคุ ม ฝุ่ น
เทคโนโลยีควบคุม ก๊าซ การควบคุ ม การปลดปล่อย
จากแหล่งกาเนิดเคลื่อนที่ ระบบระบายอากาศแบบ
ทั่วไป ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่
Measuring of particulate matter in atmosphere,
measuring of gases in atmosphere, measuring of
stack, measuring of indoor air quality, control of
mobile source emission, general ventilation system,
local exhaust ventilation system stack, measuring
of indoor air quality, control of mobile source
emission, general ventilation system, local exhaust
ventilation system and air pollution data
interpretation and evaluation
282364
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3(2-2-5)
และภัยพิบัติ
Global Climate Change and Disaster
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภั ย พิ บั ติ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศกั บ ภั ย พิ บั ติ ผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ต่ อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ น้าท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง และมลพิษจาก
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สาระที่
ปรับปรุง
79 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับ
เนือ้ หา
รายวิชาและ
ย้ายไปเป็น
รายวิชาเอก
บังคับ
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หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
หมอกควันข้า มแดน ขีด ความสามารถในการรับ มือ
การคาดการณ์ แนวโน้ ม และภาพจ าลองล าดั บ
เหตุการณ์ในอนาคต การประเมิน ความอ่อนไหวทาง
ภัยพิบั ติ การลดความเสี่ยง การรับ มือ การปรับ ตั ว
แ ล ะ ฟื้ น ฟู น โย บ าย แ ล ะ อ นุ สั ญ ญ า ข อ งก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
Causes of climate change and disaster,
relationship between climate change and disaster,
impact of climate change and disaster on
economics, social and environment, climate change
risk in local and global level, flood, landslide,
drought, transboundary haze pollution, coping
capacity, climate projection, scenarios, disaster
vulnerability assessment, risk reduction, resilience,
adaptation and restoration, national and
international policy, law and convention
282465
เทคโนโลยีการควบคุมขยะมูลฝอย 3(2-2-5)
และสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Sewage Control Technology
การออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขระบบ
เก็บกัก รวบรวม เก็บขนและระบบกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ ง ปฏิ กู ล การลดขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่
แหล่งกาเนิดการนาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมา
ใช้ใหม่ เทคโนโลยีในการบาบัดและกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล การแปรรูปขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้
เป็นพลังงาน เทคโนโลยีการนากลับมาใช้ใหม่
Design, controlling, monitoring and maintenance
of solid waste and sewage storage, collection,
transportation and disposal systems, solid waste
and sewage reduction at source, solid waste and
sewage recycling, treatment and disposal
technologies of solid waste and sewage,
transformation of solid waste and sewage to
energy, recycling technology
282466
การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5)
Hazardous Waste Management
แหล่งก าเนิด ประเภท ลั ก ษณะ และสมบั ติข อง
ของเสียอันตราย สถานการณ์และผลกระทบของของ

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง
79 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
เสี ยอันตราย กฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อ งกั บ
การจั ด การและควบคุ ม ของเสี ย อั น ตราย การเก็ บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตราย วิธีการ
เก็บรวบรวม ขนส่ง และควบคุมของเสียอันตราย การ
ลดของเสี ยอัน ตรายที่ แ หล่ งก าเนิด การน าของเสี ย
อั น ตรายกลั บ มาใช้ ใหม่ เทคโนโลยี ก ารบ าบั ด และ
กาจัดของเสียอันตราย
Sources, types, characterizations and properties of
hazardous waste, situations and impacts of
hazardous waste, laws and regulations related to
hazardous waste management and control, sampling
and analysis of hazardous waste, methods of
hazardous waste collection, transportation and
control, hazardous waste reduction at source,
recovery of hazardous waste, treatment and disposal
technologies of hazardous waste

สาระที่
ปรับปรุง
79 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

282467

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
Technology
เทคนิ ค การวั ด และติ ด ตามตรวจสอบภาวะทาง
เสียง วิธีก ารตรวจวัด และวิเคราะห์ม ลพิษ ทางเสียง
และความสั่ น สะเทื อ น การออกแบบการควบคุ ม
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน หลักการและ
วิ ธีก ารใน ก ารค วบ คุ ม ม ล พิ ษ เสี ยงแ ล ะค วาม
สั่ นสะเทือน การควบคุม มลพิษ ทางเสียงและความ
สั่ น ส ะ เทื อ น ที่ แ ห ล่ งก าเนิ ด ก ารค วบ คุ ม ก าร
แ พ ร่ ก ระจายข อ งม ล พิ ษ ท างเสี ยงแ ล ะค วาม
สั่นสะเทือน
Technique in measuring and monitoring noise
pollution, measuring and analyzing of noise
pollution and vibration, noise control strategies,
principle and method of noise pollution and
vibration control, control of noise and vibration at
the source, noise and vibration control propagation

ปิดรายวิชา

282468

การประเมินผลกระทบและ

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
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หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
ความเสี่ยงทางสุขภาพ
Health Impact and Risk Assessment
หลั ก การ แนวคิ ด การประเมิ น ผลกระทบและ
ความเสี่ยงทางสุขภาพ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ การสรุปผลการประเมินผลกระทบ
ต่อสุ ข ภาพเชิงคุณ ภาพ การประเมิ น ความเสี่ ยงเชิง
คุณภาพและปริม าณ สิ่งคุกคามสุ ขภาพ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
การระบุ สิ่งคุก คาม การประเมิ น การรับ สั ม ผัส การ
ประเมิ น ขนาดสั ม ผั ส กั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น การ
อธิ บ ายลั ก ษณะความเสี่ ย ง การจั ด การและการ
สื่อสารความเสี่ยง
Principles and concepts of health impact and
risk assessment, process and method of health
impact assessment, conclusion of health impact
assessment, qualitative and quantitative risk
assessment, hazard, health Impact, process of risk
assessment, hazard identification, exposure
assessment, dose-response assessment, risk
characterization, risk management and
communication
282341
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Biodiversity Conservation and Sustainable
Utilization
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ข้อกาหนด มาตรการ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ การ
จัดการและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ การสร้ า งเศรษฐกิ จ บนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากของ
เสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Definition, importance and value of
biodiversity, factors effecting biodiversity

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่
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15 หน่วยกิต
change, impact of biodiversity change on life
quality and environment, regulation,
measurement, ways of biodiversity conservation
Definition, importance and value of biodiversity,
factors effecting biodiversity change, impact of
biodiversity change on life quality and
environment, regulation, measurement, ways of
biodiversity conservation, Biodiversity utilization
and management, Bio-economy Circulareconomy and Green-economy model (BCG
model).
282342
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเกษตรที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Energy and Environmental Management
for Sustainable Agriculture
ปัญหาสิง่ แวดล้อมจากการทาเกษตร ผลกระทบ
ของการใช้สารเคมีทางการเกษตร การลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร นิเวศบริการ การควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร การ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พลังงานทางเลือก
และพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ความมั่นคงทางอาหาร
Environmental problem from agriculture,
impact of agrochemical uses, reducing of
agrochemical uses, ecosystem services,
biological pest controls, bioproducts for
agriculture, integrated pest management,
renewable energy and energy from agro-waste
materials, food security.
282343
ระบ บ สารสน เท ศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การจั ด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Information system for Energy and
Environmental Management
ระบบสารสนเทศเบื้ องต้ น การออกแบบและ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เทคโนโลยี แ ผนที่ การ
สารวจเพื่อการทาแผนที่ การรับรู้ระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศาสตร์ เทคโนโลยีด าวเทียม การ
จาลองเชิงพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงใช้ป ระโยชน์

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

120
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
89 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
ที่ดิน การประยุก ต์ข้อมู ล สารสนเทศเพื่อ การจั ด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Principle of information technology system,
design and development of database, mapping
technology, mapping survey, remote sensing,
geographic information system, satellite
technology, spatial model and land use change,
application of information technology for energy
and environment management, decision
supporting system for energy and environment
management
282344
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Technology for Environmental Pollution
Management
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิง่ แวดล้อมด้านดิน
น้า อากาศ ขยะ สารกัมมันตรังสี ความร้อน เสียง
และการสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
การจัดการมลพิษ เกณฑ์การเลือกเทคโนโลยีการ
จัดการมลพิษที่เหมาะสม
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการมลพิษอย่างยั่งยืน
Environmental pollution management
technologies in soil, water, air, solid waste,
radioactive materials, thermal pollution, noise
and vibration, the efficiency of pollution
management technologies, criteria for choosing
the optimized technology for pollution
management, technology for sustainable
pollution management.

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
89 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
282345
เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Energy Technology for Community
การบริห ารและจั ด การพลั ง งานชุ ม ชนเพื่ อ ใช้
แหล่งทรัพยากรพลังงานต้นกาเนิดในท้องถิ่นเป็น
พลั ง งานแปรรูป ของความร้ อนและไฟฟ้ า ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและมีมูลค่าสูงสุด การพัฒนาธุรกิจ
การผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระทางไฟฟ้าและเพื่อการ
จาหน่ายผ่านระบบสายส่งในชุมชน การแก้ปัญหา
ชุ ม ชนโดยใช้ พ ลั ง งานเป็ น เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี
พลั งงานที่เหมาะสมกับ ชุ ม ชนและเศรษฐศาสตร์
พลังงานชุมชน
Community energy management by using
effective local primary energy resources for
conversion to high efficiency and high value
thermal energy and electricity development in
power producer business for load reduction and
distributed in community transmission line,
community problem solving using energy as a
tool, Appropriate energy technology for
community, community energy business and
economic
282346
การจัดการก๊าซเรือนกระจก
3(2-2-5)
Greenhouse Gas Management
กิจกรรมที่ ก่อ ให้ เกิ ด การปลดปล่ อยก๊ า ซเรือ น
กระจกสถานการณ์ แ ละปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก อนุ สั ญ ญ าและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ กลไกการลดและการกั ก
เก็บก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย
Activities that cause greenhouse gas
emissions. Situation and problems caused by
greenhouse gas emissions. Protocol, amendment
and international agreement. Mechanism for
reducing and storing greenhouse gases.
Thailand voluntary emission reduction program

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
89 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
282347
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับ
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Energy and Environmental Management
for Industry
ป ร ะ เภ ท แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า รผ ลิ ต ข อ ง
อุตสาหกรรม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติใน
ภาคอุต สาหกรรม ของเสี ยและผลกระทบที่เกิ ด
จากการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรร
Types and production processes of industry,
energy and natural resources in industrial
sector, waste and effect from using of energy
and natural resource, energy and environmental
management for industry.
282441

ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Standard System and Technology for
Energy and Environmental Management
ประเด็นพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความสาคัญ
ของปัญหา ดัชนีและเครื่องมือวัดด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและระบบมาตรฐานเพื่อ
การจั ด การพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO14001
ISO54000 เค รื่ อ งมือท างเศรษ ฐศาส ตร์ ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีส ะอาด การ
ประเมินวัฏจักรชีวิต การประยุกต์ใช้หลั กปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการจั ด การพลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
Energy, environmental issue and problem
importance, energy and environmental index
and measurement, regulations and standard
systems for energy and environmental
management, ISO14001, ISO54000, economic
tools for energy and environment, clean
technology, life cycle assessment, application of
sufficiency economics concept for sustainable
environmental management.

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
89 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
79 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
282442
การใช้ประโยชน์ของเสียด้วยกระบวนการ
บาบัดทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Bioremediation Process for Waste
Utilization
ชีวมวล วัสดุ และของเสียในสิ่งแวดล้อม การใช้
ประโยชน์ของเสียในสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก
กระบวนการบาบัดทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม วิถีเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์และพืช
กลไกบ าบั ด มลพิ ษ ด้ ว ยการกระตุ้ น ทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยี เ อนไซม์ ถั ง หมั ก และการออกแบบ
กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับนาโน การประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่
Biomass material and environmental waste,
Environmental waste utilization, Alternative
energy, Biological treatment process,
Biotechnology, Microbial and plant metabolisms,
Mechanism treatment of pollutant with biological
stimulation, Enzyme technology, Fermentation
tank and biotechnological process design,
Nanobiotechnology,in situ application.
282443
พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Renewable Energy for Sustainable
Environment
พลั ง งานกั บ ปั ญ ห าทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
แหล่ ง ก าเนิ ด พลั ง งานหมุ น เวี ย นเพื่ อ อนาคต
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน พลังงาน
ชีวภาพ พลังงานจากของเสีย เทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ ย วพลั ง งาน ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน การลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทน
Energy and environmental problems,
renewable energy sources for the future, solar
energy, hydrogen energy, biological energy,
returning waste to energy, energy harvesting
technology, energy storage system,
environmental impact mitigation with renewable
energy.

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
89 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกเลือก
282444

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562

สาระที่
ปรับปรุง
79 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Selected Topic in Environmental Science
เรื่ อ งเฉพาะทางพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
หั ว ข้ อ ใหม่ ห รื อ หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Special topics in energy and environment,
new or current appealing topics in
environmental sciences.

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรีย นรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนใน xxxxxx
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
xxxxxx
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง ยกเว้ น รายวิช าในหมวดวิช า
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

รายวิชาใหม่

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

125

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
282491
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 282492
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
การฝึก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในสถาน
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งานและ
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
Training, learning, gaining experience,
หรือเอกชน
improving working skills in environment in private
Training, learning, gaining experience, improving
or government sectors
working skills in energy and environment in
private or government sectors
282492
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 282493
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
Independent Study
การค้น คว้า การรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ใน
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
หัวข้อทางด้านสิ่งแวดล้อม
ในหัวข้อทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Studying, collecting data, analyzing, report
Studying, collecting data, analyzing, report
writing, presenting and discussion in environment
writing, presenting and discussion in energy
and environment
282493
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 282494
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน ประสบการณ์
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะ
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งานและ
พนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการณ์ องค์ ก ร
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ภาครัฐหรือเอกชน
ประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in environment as an
improving working skills in energy and
apprentice in private or government sectors
environment as an apprentice in private or
government sectors

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001101
001102
002202
241111
242104
243101

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
รวม

001103
002201
241112
242105
282121
282122

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
หลักการทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้อม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

001101
001102
002202
241111
242104
243101

20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)

รวม

001103
002201

244103
282121

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
หลักการพืน้ ฐานทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

4(3-3-8)
3(3-0-6)

3(2-3-6)
282122

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1

19 หน่วยกิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวม

3(2-3-6)
16 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564

001104
003201
003202

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

242141
244103

เคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์เบื้องต้น

4(3-3-8)
4(3-3-8)

001104
003201
003202

282221
282222

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)
282222

รวม

20 หน่วยกิต

004101
004201

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

242120
282231
282232
365212

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
มลพิษทางน้า
มลพิษทางอากาศ และเสียง
ชีวเคมีพืน้ ฐาน

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

004101
004201

146132
282223
282231
282232
รวม

19 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
หลักการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้อม
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน
กฎหมายและนโยบายทาง
พลังงานและสิง่ แวดล้อม
การจัดการมลพิษสิง่ แวดล้อม
การอนุรักษ์และจัด
การพลังงาน
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-3-6)
15 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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282311
282333
282334

282341
282342

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
สถิตแิ ละระเบียบวิธีวิจัย
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)

282321

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

วิชาเอกเลือก

รวม

282335
282343
282344

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

3(x-x-x)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

3(3-0-6)

282332

ความเป็นผู้ประกอบการทาง
พลังงานและสิง่ แวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการจัด
การพลังงานและสิง่ แวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

28234x
xxxxxx

18 หน่วยกิต

รวม

282334

3(2-2-5)
282335

2823xx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx
xxxxxx

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
-

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

3(2-2-5)

282331

282333
2823xx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
สถิตแิ ละระเบียบวิธีวิจัย
-

28234x
28234x
xxxxxx

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
-

3(2-2-5)

ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(3-2-5)

รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต
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282412
282451

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1(0-2-1)
1(1-0-2)

282452

ปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม

3(2-3-6)

2824xx
2824xx

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

282491
282492
282493

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
การศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา

รวม
หมายเหตุ: *ให้นสิ ติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

11 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
282491 สัมมนา
1(0-2-1)
282431 นวัตกรรมพลังงานและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
282432 โครงงานทางพลังงานและ
3(1-4-4)
สิ่งแวดล้อม
28244x วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
28244x วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
282492 การฝึกงาน
282493 การศึกษาอิสระ
282494 สหกิจศึกษา

13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รวม
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ: *ให้นสิ ติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตชญา อิสกุล
Assist. Prof. Kritchaya Issakul, Dr.sc.agr.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายกฤตชญา อิสกุล
36697000XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3408

Email

kritchaya.is@up.ac.th

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2542

Doctor of Agricultural sciences (Agricultural Sciences)
University of Goettingen, Germany
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ: วารสาร
Ngearnpat N., Klayluk B., Kumla A., Ngamta S. and Issakul, K. (2018). Phytoplankton composition
and water quality of Kwan Phayao Reservoir, Thailand, during rainy and cold dry seasons.
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 11(2): October 2018.
46-55.
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K. Issakul, W. Kamsokcerk, N. Kotabin and O. Chunhachart. (2018). Effect of γ-Polyglutamic Acid
on Riceberry Rice Growth and Productivity. Agricultural Science Journal. 49(2) (Suppl.):
Feburary 85-188.
Utakod N., Laosripaiboon, W., Chunhachart, O. and Issakul K. (2017). The efficiency and the
correlation between testing methods on antimicrobial and antioxidant activities of selected
medicinal essential oils. International Food Research Journal. 24(6): January. 2616-2624.
Kotabin N., Issakul K., Pawelzik E., Tahara Y. and Chunhachart O. (2017). Alleviation of Cadmium
Toxicity in Rice by γ-Polyglutamic Acid Produced by Bacillus subtilis. EnvironmentAsia.
10(1), January 2017.63-72.
ผลงานทางวิชาการ: การประชุมวิชาการ
Rattanaprapha S., Issakul K. and Thuptimdang P. (2 019 ). Chlorpyrifos tolerance of Pseudomonas
pseudoalcaligenes biofilms under water-limiting conditions. Proceeding on the 5 th
EnvironmentAsia International Conference 1 3 -1 5 June 2 0 1 9 , Convention Center, The
Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. 133-146.
Takam R., Issakul K. and Thuptimdang P. (2 0 19 ). Effect of silver nanoparticles on Pseudomonas
putida and Bacillus subtilis biofilm formation. Proceeding on the 5 th EnvironmentAsia
International Conference 1 3 -1 5 June 2 0 1 9 , Convention Center, The Empress Hotel,
Chiang Mai, Thailand. 95-104.
Tansai S., Issakul K. and Ngearnpat N. (2018). Toxicity of paraquat on growth of cyanobacteria
(Nostoc sp. N1 and Anabaena sp. A1) and germination of rice seed (san-pah-twang 1).
Proceedings of the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology.
20-22 June, 2018. Rayong Resort, Rayong, Thailand. 1-9.
Tiche S., Issakul K. and Ngearnpat N. (2018). Efficiency of polysaccharide and Nostoc sp. up2 cells
on growth of rice seedling (san-pah-twang 1) and soil quality improvement. Proceedings
of the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology. 20-22 June,
2018. Rayong Resort, Rayong. Thailand.1-10.
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รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3407

Email

teerachai.am@up.ac.th, teerachai4@gmail.com, tum@ucar.edu

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2550

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ผลงานทางวิชาการ: วารสาร
ธี รชัย อ านวยล้ อ เจริญ , สิ ท ธิ ชัย พิ ม ลศรี, สุ ก ฤษฏ์ เกิ ด แสง, ปฏิ พั ท ธ์ วงค์ เรือ ง, ญาณภา ทนั น ชัย ,
ภควรรณ รั ต น์ น้ าหิ น และ จิ ร ภรณ์ ละม้ า ย (2561) “การพั ฒ นาแบบจ าลองการ
เปลี่ย นแปลงภูมิ อ ากาศความละเอี ย ดสูงเพื่ อ รับ มือ กั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิอ ากาศใน
อนาคตอันใกล้ของประเทศไทย”, รายงานฉบับสมบูรณ์, สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Jun 26, 2017. 2015-2039.
Amnuaylojaroen T., Barth C M., Pfister G. G., Bruyere C. C. (2018) “Simulation of Emissions, Air
Quality, and Climate contribution in Southeast Asia for March and December”, In:
Vadrevu K., Ohara T., Justice C. (eds.), Land-Atmospheric Research Applications in
South and Southeast Asia, Springer Remote Sensing/Photogrammetry, Springer
Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-67474-2_12. 27 March.332-380.
Inkham J. and Amnuaylojaroen T. (2018) “Analysis of long-range transport of PM2.5 influences on
Air Pollution in northern Thailand using HYSPLIT Model”, proceeding in the 3rd KU
SRC Annual Conference, 30 August 2018, Kasetsart University, Bangkok,Thailand.
1610–1622.
Khotmanee S., Amnuaylojaroen T. and Macantangay C. R. (2018) “Examination of meteorological
condition associated with high ozone pollution over northern Thailand”, proceeding in
International Conference on Environmental Engineering, Science and Management,
Centara Hotel & Convention Centre, Udonthani, Thailand. May 24-25.
ผลงานวิชาการ: งานประชุมวิชาการ
Panya M., Sanwangsri M., Intanil P., Khamsorn P., Amnuaylojaroen T., Pimonsree S. and Boonpoke A.
(2017) “Environmental factors on net ecosystem CO2 Exchange of dry dipterocarp
forest, northern Thailand”, International Workshop on Response and Feedback of
Forest Ecosystem Carbon, Nitrogen and Water Cycle to Climate Change, 12-15
October 2017, Xishuangbanna, China.
Intanil P., Sanwangsri M., Boonpoke A., Hanpattanakit P., Amnuaylojaroen T., Panya M. and
Khamsorn P. (2017) “Contribution of root respiration to soil respiration during rainy
season in dry dipterocarp forest, northern Thailand”, 4th Environmental Asia International
Conference,August 305-313.
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ: การประชุมวิชาการ
พัชรมัย เต็งชัยภูมิ และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2561.) การหาปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอส
และคาร์เบนดาซิมในหอมแดงและกระเทียมในจังหวัดพะเยา. (Proceeding) ในงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 3, 30 สิงหาคม 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี. หน้า 412-439.
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ธราดล อินจันทร์ และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2561.) การตกค้างของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมต
และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักจากตลาด อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. (Proceeding) ในงาน
การประชุ ม วิ ช าการ และการประกวดนวั ต กรรมบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระดั บ ชาติ และนานาชาติ
ครั้งที่ 2, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศู น ย์ ป ระชุม นานาชาติ ดิ เอ็ ม เพรส โรงแรมดิ เอ็ ม เพรส
จังหวัดเชียงใหม่. 883-891.
พรรณกร บัวผัน และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2561.) วิธีการสกัดสารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตและ
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในแคนตาลูป จังหวัดพะเยา. (Proceeding) ในงานการประชุมวิชาการ
และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2, 17-18 พฤษภาคม
2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 741-753.
สุชัญญา ทองเครือ, สิทธิชัย มุงดี และบุหรัน พันธุ สวรรค์. (2561.) การประเมินศักยภาพของชุมชนใน
การลดปญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56. 30 มกราคม
- 2 กุมภาพันธ์ 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ :
Pratthana Amamaraphitak, Piyachon Ketsuwan, Rattapoom Prommana. (2018.) Electricity Production
from Vemicompost Liquid Using Microbial Fuel cell. ICBE 2018 : 20th International
Conference on Biomass Energy and Conversion Technologies. 29-30 January 2018,
Sydney, Australia. 2226-2230.
สิรณัฐ เชื้อสะอาด, ณัฐเศรษฐ ขันทะเสน และ รัฐภูมิ พรหมณะ (2560). การประเมินคุณภาพอากาศโดย
ใช้ไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพในลุ่มน้ากว๊านพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2557. การ
ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. 26-27 มกราคม 2560. มหาวิทยาลัยพะเยา 157-158.
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานทางวิชาการ
สุดารัตน์ บูชาเลิศวรัญ ญู , บุญ วัฒ น์ วิจารณ์ พล และวัชระ วงค์ปัญ โญ, (2562). การประยุ กต์ใช้ถ่าน
ชี ว ภาพเป็ น สารปรั บ ปรุ ง ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ของข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์, การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่, 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, ประเทศไทย, หน้า 60-67.
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Achara Jivacate, Wattanapong Rakwichian, Prapita Thanarak, Watchara Wongpanyo, Boonyawat
Vichanpol, Chatkaew Chailuecha and Pirachaya Werasukho. ( 2 0 1 8). A Knowledge
Enhancement about Potential for Smart Residence Technology System in Thailand for
Communities, ASEAN Journal of Education, Vol.4 (1), January- June 2018, p.139-158.
Pisapan P., Rakwichian W., Wongpanyo W., Vichanpol B. and Chailuecha C., (2018). The principle
of power line communications for home energy management system of smart grid
technology in Thailand, Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, 13 (1 ),
January-June, 105-113.
อัจฉรา ชีวะเกตุ, วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร, ประพิธาร์ ธนารักษ์, วัชระ วงค์ปัญโญ, (2561) .An Analysis of
Conceptual Smart Residence Model Requirement for ASEAN Economic Community, วารสาร
นเรศวรพะเยา. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 33-36.
ปิย์วรา วัฒนะ, วัชระ วงศ์ปัญ โญ และบุญ วัฒน์ วิจารณ์พล. (2561). ศึกษาการกระจายอุณหภูมิของ
อากาศร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครึ่งทรงกลม, การประชุมวิชาการและ
การประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ป ระชุมนานาชาติดิเอ็ม
เพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, ประเทศไทย, หน้า 376382.
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
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ผลงานวิชาการ:
วิมลรัตน์ ศีติสาร,ทศพล สุขโต และสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. (2560) การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติดินใน
พื้นที่การเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูก พืชอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ไร่ใบธง.
การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิท ยาลัยพะเยา,
หน้า 1520.
อุ่นเป็ง อินทจัก ร และ สุ ขทัย พงศ์พั ฒ นศิริ . (2560) การสะสมคาร์บ อนในดินของพื้นที่เกษตรกรรม
โครงการ หลวงปังค่า จังหวัดพะเยา เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า.การประชุมวิชาการพะเยา
วิจัยครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 14170.
จีรภรณ์ ก๋ าทอง. นภั ส สร ประเสริฐ สมบู รณ์ . กิ ติ พ งษ์ วงษ์ ส าม. นที แสนตุ้ ย .สุ ขทั ย พงษ์ พั ฒ นศิริ .
(2560) การทดสอบและการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อการผลิตวัสดุปลูกพืช.การประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัยครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา,หน้า 1323.
เมธาวัฒ น์ ไชยชาย. วัชรพงศ์ อิเหลา. วีระพันธ์ กันแก้ว. ศรีวิไล ทูลมาก. พลอยศรี ยั งมั่ง. กนกรัชต์
สี แ ก้ ว . สุ ข ทั ย พงศ์ พั ฒ นศิ ริ . (2560) การประเมิ น ค่ า ปริ ม าณการจราจร และความ
ปลอดภัยของถนนบ้านโซ้ทางเข้าหลังมหาวิทยาลัยพะเยา.การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
ครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา.หน้า 1780.
ฤทธิไกร มูลอ้าย. วีระวัฒน์ เมืองคา. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. (2560) การติดตามตรวจสอบแหล่งมลพิษ
และคุณภาพน้าคลองแม่กาหลวงหน้าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา.การประชุมวิชาการพะเยา
วิจัยครั้งที่ 6, 26 -27 มกราคม 2560. มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 1432.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. วัชระ วงค์ปัญโญ. บุญวัฒน์ วิจารณ์พล. วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชี ยร.(2560) การศึกษา
ความเหมาะสมการปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 เพื่ อ สร้ า ง
แนวทางความมั่น คงด้านเศรษฐกิ จและพลั งงานชุม ชน. การประชุม วิชาการพะเยาวิจั ย
ครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา.หน้า 1811.
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Environment Asia International Conference, 13-15 June 2019, Convetion Center, The
Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. p. II86-II103.
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pp. 40-44.
สิรนิ าถ ปลอดสุวรรณ สุชัญญา ทองเครือ และชญาน์นันท์ จิตมณี. (2560). การคัดแยกและระบุสาย
พั น ธุ์ แ บคที เรี ย ที่ ผ ลิ ต เอนไซม์ ไ ลเปสจากน้ าเสี ย การผลิ ต ปลาส้ ม . การประชุ ม ทางวิ ช าการ
ครั้งที่ 56, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, มิถุนายน 2560, หน้า 11.
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ทรงพล ผัดวงศ์, บุญ วัฒน์ วิจารณ์พล และนพรัตน์ เกตุขาว, (2562) การจาลองผลประหยัดค่าไฟฟ้า
จากการเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟฟ้าแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU). วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) 2562, มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต. หน้า 1-8.
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อากาศร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครึ่งทรงกลม, การประชุมวิชาการและ
การประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ป ระชุมนานาชาติดิเอ็ม
เพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, ประเทศไทย, หน้า 376382.
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Sittisun, P., and Tippayawong, N. (2019). Characterization of laminar premixed flame firing biomass
derived syngas with oxygen enriched air. International Journal of Smart Grid and Clean
Energy, Vol. 8, November 2019, 702-709.
Sittisun, P., Tippayawong, N., and Shimpalee, S. (2019). Fixed bed gasification of pelletized corn
residues with oxygen enriched air. International Conference on Mechatronic, Automobile,
and Environment Engineering, July 5-7, 2019, Shizuoka, Japan. 1-2.
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Onsree, T., Sittisun, P., Sasaki, R., and Tippayawong, N. (2018). Pyrolysis of Corn Residues: Kinetic
Analysis using Discrete Distributed Activation Energy Model. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, Vol. 159, 2018, April, 012036, 1-7.
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ผลงานทางวิชาการ: วารสาร
สุชัญญา ทองเครือ, ปพิชญา หลักฐาน และพรณัชชา ใจวรรณะ. (2563). การกาจัดโลหะหนักในน้าชะ
ขยะด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด. การประชุ มวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลั ยพะเยา จังหวัด
พะเยา, 23-24 มกราคม 2563. 732-744
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พัชราภรณ์ สุริยะ และ สุชัญญา ทองเครือ. (2562). การผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดเพื่อบาบัดสี
ย้อมแอซิดแดง. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน. จังหวัดนครปฐม, 4 ธันวาคม 2562. 1940-1949.
สุชัญญา ทองเครือ มาริสา อัตถาพงษ์ และศิริลักษณ์ สันพา. (2561). ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการ
ย่อยสลายน้ามันและไขมันในน้าเสียสังเคราะห์. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. 10 (11): มกราคม 2561,75-88.
ผลงานทางวิชาการ: การประชุมวิชาการ
พัชนก หิรัญคา และสุชัญญา ทองเครือ. (2561). ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตึงเซลล์แบคทีเรีย Bacillus
pumilus LWW9 บนกากชา. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี, 26 มกราคม 2561. 115-122.
ปวีณา โพธิชัยเลิศ และสุชัญญา ทองเครือ. (2561). การดูดซับตะกั่วในน้าเสียด้วยวิธีการดูดซับทางชีวภาพโดย
เชื้ อ Bacillus cereus EF4 แบ บ เซ ลล์ มี ชี วิ ตแล ะเซ ลล์ ต าย. ก ารป ระชุ ม วิ ชาการ ครั้ งที่ 3,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 26 มกราคม 2561. 105-114.
สุชัญญา ทองเครือ ,สิทธิชัย มุ่งดี และบุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2561). การประเมินศักยภาพของชุมชนในการลด
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ, 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561. 950-912.
พรรณี มณีชัย และสุชัญญา ทองเครือ. (2561). การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ลิกนิโนไลติกจากตะกอน
จุ ลิ น ท รี ย์ แ ล ะน้ าเสี ย อุ ต ส าห ก รรม ก ระด าษ . ก ารป ระชุ ม ท างวิ ช าก ารค รั้ งที่ 5 6 ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561. 950-957.
สิรินาถ ปลอดสุวรรณ ,สุชัญญา ทองเครือ และชญาน์นันท์ จิตมณี. (2561). การคัดแยกและระบุสายพันธุ์
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