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คณะ/คณะ    พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร       :   1051 

 ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

 ภาษาอังกฤษ     : Master of Science Program in Environmental Technology and 

Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :   วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)         

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :   Master of Science in Environmental Technology and   

                                    Management 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :   M.Sc. (Environmental Technology and Management)     

 

3. วิชาเอก  

 ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า      36(4)  หน่วยกิต 

 4.1 แผน ก แบบ ก1    36(4)  หน่วยกิต 

 4.2 แผน ก แบบ ก2  36(4)  หน่วยกิต 

 4.3 แผน ข               36(4)  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี  

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

                                                     ไม่มี 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

              ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565  

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการ     

                    ประชุมครั้งที่  6/2564  วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

            6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่  4/2565 วันที ่25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

 6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2565   

   วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2566 
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8. อาชีพทีส่ามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบันการศกึษาต่างๆ 

8.2 นักวิทยาศาสตร์ประจำหอ้งปฏิบัติการดา้นสิ่งแวดล้อม 

            8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม 

            8.4 นักวางแผนและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

            8.5 นักออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมอืที่ใชส้ำหรับงานดา้นสิ่งแวดล้อม 

            8.6 ผูค้วบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 

            8.7 ผูค้วบคุมระบบการจัดการด้านมลพิษ 

            8.8 ผูป้ระเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

            8.9 ผูป้ระเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของชุมชน 

            8.10 นักวิชาการในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน 

            8.11 นักนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม 

            8.12 ประกอบอาชีพอิสระ (อื่นๆ) 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกฤตชญา อสิกุล 366970004xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.sc.agr   

วท.ม. 

วท.บ. 

Agricultural Sciences 

ชีววทิยา 

ชวีวทิยา 

University of Goettingen 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2550 

2547 

2543 

2 นายธีรชัย อำนวยล้อเจรญิ 155990005xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.  

Diplôme 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

Cours De Recherche Européen Sur Les 

Atmosphéres 

ฟสิิกส์ประยุกต ์

ฟสิิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

Université Joseph Fourier De 

Grenoble, France 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2555 

 

2552 

2550 

3 นายสุขทัย พงศ์พัฒนศริิ 35507000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

วท.ม.  

วท.บ. 

Agricultural Science 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

เกษตรศาสตร์ 

Iwate University, Japan 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548 

2544 

2540 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 หลักสูตรนีไ้ด้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดสำคัญ

ที่นำมาพัฒนาหลักสูตรได้ประยุกต์เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, 

SDG) 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ   ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ .ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ของประเทศไทย

ต้องการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อหลุด

พ้นจากปัญหาทรัพยากรและมลพิษสิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในปัจจุบันประเทศไทย

และโลกประสบปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้อุณหูมิโลกมีอุณหูมิที่สูงขึ้น อาจส่งผล

กระทบต่อประเทศไทยในระยะยาวทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ

นิเวศ ส่งผลกระทบต่อวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นอกจากนี้ปัญหาหนึ่งที่ที่พบบริเวณภาคเหนือและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน  คือปัญหาหมอกควันและ

ไฟป่าซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบริเวณภาคเหนือ  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนในบริเวณดังกล่าว  ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผล

กระทบต่อเชิงเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย  มากไปกว่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมประเทศไทยใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การเผา

ไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของยานพาหนะในภาคของคมนาคมและการขนส่ง และการปล่อยควันจาก

โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ผ่านการควบคุม ส่งผลใหเ้กิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าชเรอืน

กระจกชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อช้ันบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังพบปัญหาจากการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในบริเวณที่มี

ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด จากการสำรวจในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยอยู่

อันดับที่ 2 ของประเทศที่มีการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศเมียนมาร์ ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าชพิษต่าง ๆ สู่ช้ันบรรยากาศ 

ในปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานของคุณภาพอากาศ ซึ่งต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบทวีปยุโรปที่มี

การปล่อยก๊าชเรือนกระจกที่ต่ำ เพราะมีการใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานสะอาดเข้ามาทดแทน 

แสดงถึงว่าประเทศที่มีการพัฒนาแล้วในด้านของเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่

อำนวยความสะดวกต่อประชาชน จะส่งผลต่อการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมา หลักสูตร

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเน้นผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจโดยบูรณาการ
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องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสามารถต่อยอดกับสหสาขาขั้นสูงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละบริบทของพื้นที่นัน้ ๆ  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การวางแผนหลักสูตรได้นำสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับ  

ระดับประเทศ และระดับนานามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้ง

ภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้ม ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม (ที่มนุษย์สร้างขึ้น) กลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันจำนวน

ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้อำนวยประโยชน์ต่อ

มนุษย์ เพิ่มมากขึน้ ส่งผลโดยตรงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ปัญหาการ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 

มลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขต กว้างขวางมากขึ้น เช่น ภัยแล้งครั้งใหญ่ในรอบ 4 ทศวรรษ เหตุการณ์

ไฟป่ารุนแรง (ภูกระดึง เทือกเขาบรรทัด เขาใหญ่ ดอยสุเทพ-ปุย) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 และมลพิษ

ฝุ่น PM2.5 ที่แม้ว่าจะลดลงในช่วงล็อกดาวน์ก็ได้กลับมาแผลงฤทธิ์ใหม่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ นอกจากนี้วิกฤตโรค

ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตมาเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงรูปแบบ

ชุมชนหรอืสังคมที่พึ่งพาตนเองได้สูง (Localization)  วิกฤตโรคระบาดเผยใหเ้ห็นถึงความเหลื่อมล้ำของ

โลกที่เราอาศัยอยู่และเน้นย้ำว่า “โรคระบาดนีเ้ป็นผลพวงโดยตรงจากกิจกรรมของมนุษย์ภายใต้ระบบ

เศรษฐกิจที่ยึดถือการแสวงหากำไรและผลประโยชน์เฉพาะ  ปัญหาเหล่านี้คือความท้าทายและ

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งเน้นสร้างสรรค์

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม  ให้นิสิตให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ และการใช้

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอด

สูก่ารสรา้งนวัตกรรม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากตัวอย่างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการปล่อยก๊าชเรอืนกระจกซึ่ง

ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 2 รองจากเมียนมาร์ 

อันส่งผลต่อก่อให้เกิดปัญหาการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนำไปสู่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม ดังเช่นวิกฤตโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นวงกว้าง ทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้อง

เป็นห่วงโซ่ปัญหา  หากสามารถจัดการปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีย่อมทำให้ผลที่ปลายเหตุบรรเทาได้ การ

สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็น
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วิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระทำได้ เพื่อสอดรับกับแนวทางนี้ หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยี

และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ

ประยุกต์ใช้จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นเหตุของวิกฤตการและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อมนุษย์ โดยมุ่งเน้น ให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประเมินสถานการณ์เพื่อใช้ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ก้าวทันในระดับสากล ภายใต้คุณธรรมและ

จรยิธรรมดา้นวิชาชีพ  

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 นอกจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ต้องมคีวามสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ 

ทั้งในด้านการเงินและการบริหาร ไปพร้อมกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว คณะ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ยังมีพันธะกิจต่างๆ ดังนี้ 

12.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ

วิชาชีพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีจติสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชน 

12.2.2 พัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

และพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน โดยเน้นการมสี่วนร่วมสังคมและประเทศชาติ 

12.2.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของท้องถิ่น 

12.2.4 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน บริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา  (ไม่นับหน่วยกิต)              3 (3-0-6) 

                  Intensive English for Graduate Studies                                   

            13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

   ไม่มี 
 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่มี 
 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

      ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศบก ของชุมชนอย่างยั่งยนื  

 1.2 ความสำคัญ   

 นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.  2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปีประกอบด้วย 17 เป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี 169 เป้าหมายเฉพาะเจาะจง และ 230 ตัวชีว้ัด เป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนเน้นให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบูรณาการและการมสี่วนร่วมเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลัง  

 ในส่วนของประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปีที่ประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจนในระยะยาวเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านประกอบด้วยความมั่นคง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับสมดุล

ของสภาพแวดล้อม และการพัฒนาภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อ เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ 

ให้ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เสริมสร้างเสถียรภาพของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและความยั่งยืน เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริมธรรมาภิบาล อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และร่างแผนพัฒนาฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ได้รับ

การจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวแผนนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่เกิดจากการใช้ความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ

การวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังเน้นความสมดุลกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แผนนี้ยังคงมุ่งเน้น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการคือ ความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล และ

ความรอบคอบ  

 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นปัญหาท้าทายต่อ

มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของ

ประเทศไทยที่ยังมีข้อจำกัดภายในหลาย ประการนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจ

ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความผันผวนสูง 

จนอาจพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู่
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เป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่ ด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ซึ่งปัญหาดังกล่าวพบว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดการปัญหาดังกล่าวจึงมี

ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ปรัชญา “ใช้เทคโนโลยีในการจัดการปัญหา ทรัพยากรน้ำ การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และระบบนิเวศบก ของชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ  การเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศและระบบนิเวศบนบก  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อการผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 มีองค์ความรู้ และสร้างแนวทางเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาดา้น ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    1.3.2 มีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาด้าน 

ภูมอิากาศ ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบก 

    1.3.3  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

    1.3.4 มคีุณธรรม จรยิธรรม จิตสำนึก และความรับผดิชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณในการ

ทำวิจัย 

  

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 สามารถอธิบายหลักการสำคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาด้านภูมิอากาศ 

ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบก  

PLO2 นิสิตสามารถเลือกใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาด้าน 

ภูมอิากาศ  ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบกได้ 

PLO3 สามารถวางแผนงาน ดำเนินงาน วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้าน ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศทางบก ได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

PLO4 นิสิตสามารถสร้างองค์ความรู้และแนวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา

ด้าน ภูมอิากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศทางบก  

PLO5 สามารถถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านด้าน 

ภูมอิากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศทางบก โดยการสื่อสารในแวดวงวิชาการหรอืชุมชนได้ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. 

กำหนด 

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืน้ฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากล 

3.1.2 ตดิตามประเมินหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่อง ให้สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานของ สกอ . 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2) เอกสาร มคอ. 2, 3, 4, 5, 6

และ 7 ที่สมบูรณ์ 

 

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคลอ้ง

กับความต้องการของตลาด

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาวะการณ์ของสังคมโลก 

3.2.1 ตดิตามความเปลี่ยนแปลงความ

ตอ้งการของภาคเอกชน 

3.2.2 ตดิตามความพึงพอใจของผูใ้ช้

บัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง

สม่ำเสมอ 

3.2.3 ตดิตามสถานการณ์ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มพร้อมหาวธีิป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโดยใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาใชใ้นการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสตูร

และบัณฑิต 

1) รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตหรือ

นายจ้าง 

2) รายงานผลประเมินความพงึ

พอใจของผู้เรียนต่อความรู้ 

และความทันสมัยของ

หลักสูตร 

 

3.3 แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

สำคัญ  ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ท้ัง 5 ด้านของ สกอ . 

3.3.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเนน้

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 

ด้าน 

3.3.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี

เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญและการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองของนสิิต 

1) จำนวนแผนงาน/กิจกรรมการ

พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ใน

การจัดการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 5 

ด้าน 

2) ความพงึพอใจของอาจารย์

และนสิิตต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและการวิจัย 

2.4.1 อบรมอาจารย์ใหม่ทุกคน

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน

รูปแบบต่าง ๆ และการวัดผล

ประเมนิผลทัง้นี้เพื่อให้มคีวามรู้

ความสามารถในการประเมินผล

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี

ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ

ประเมินผลได้เป็นอย่างดี 

2.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม

1) ความสามารถในการวัดและ

ประเมินผลของหลักสูตร 

2) จำนวนครัง้ของการเข้าร่วม 

ประชุม สัมมนาวชิาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 

3) จำนวนชิ้นของผลงานวจิัยท่ี

ได้รับเผยแพร่ในฐานข้อมูล 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ประชุม สัมมนา ทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2.4.3 ส่งเสริมให้มีการนำความรูท่ี้ดา้น

จากการวจิัยไปเผยแพร่ตพีมิพ์ใน

วารสารวิชาที่เป็นท่ียอมรับ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

3. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ  

  การจัดการศกึษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา แบง่เป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศกึษาปกติตอ้งมีระยะเวลาการศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์และใหเ้ปน็ไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

  ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

4. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา             

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณี

ความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.2.6 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ เป็น

ผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

และสำเร็จสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึ กษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปญัหาของนิสิตแรกเข้า  

  2.3.1  นิสติมีข้อจำกัดทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ  

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

2.5.1 แผน ก แบบ ก1 
 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 

2.5.2 แผน ก แบบ ก2  

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  10 10 10 10 

 

2.5.3 แผน ข 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2  15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  15 15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน แผน ก1 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ค่าลงทะเบียน แผน ก2 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ค่าลงทะเบียน แผน ข 1,125,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

รวมรายรับ 2,225,000 4,450,000 4,450,000 4,450,000 4,450,000 
 

 

 

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปงีบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร  6,800,000   7,000,000   7,200,000   7,400,000   7,700,000  

2. งบลงทุน 

   (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

 500,000   500,000   550,000   550,000   600,000  

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 

 300,000   300,000   300,000   350,000   350,000  

4. งบดำเนินการ 

  (สาธารณูปโภค)              

 2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000  

รวมรายจ่าย 10,000,000   10,200,000   10,450,000   10,700,000   11,050,000  

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี  41,666.67   42,500.00   43,541.67   44,583.33   46,041.67  

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน               

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

5. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36(4) หน่วยกิต 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมายเหตุ  *สำหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2562 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

               3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

  1) วิทยานิพนธ์                                  จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

282782  วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 

  Thesis 

  2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน    4  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา                3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

282701 สัมมนา 

Seminar 

                  1(0-3-2)  

   

 

ลำ 

ดับที ่
รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก

1 

แผน ก 

แบบ ก

2 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน ข 

 

1 งานรายวิชา (Course Work)    ไม่นอ้ยกว่า  - 12 - - 24 30 

1.1 หมวดวชิาพืน้ฐาน             - - - - - - 

1.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน       ไม่นอ้ยกวา่    - 24 30 

1.2.1 วชิาเอกบังคับ - - - - 12 12 

1.2.2 วชิาเอกเลอืก                ไม่นอ้ยกว่า - - - - 12 18 

2 วทิยานพินธ์                         ไม่นอ้ยกว่า 36 12 - 36 12 - 

3 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง    ไม่นอ้ยกว่า - - 3-6 - - 6 

4 รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต* - - - 4 4 4 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 36 36 36 36(4) 36(4) 36(4) 
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           3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จำนวน         12 หน่วยกิต 

282711 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-2-5) 

 Coping with Climate Change  

282712 เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(2-2-5) 

 Water Resource Management and Technology  

282713 เทคโนโลยีและการจัดการระบบนิเวศทางบก 3(2-2-5) 

 Terrestrial Management and Technology  

282714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5) 

 

   (ข) วิชาเอกเลือก    จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                         ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้ 

282721 การประเมนิความเสี่ยงทางภูมอิากาศ                 3(2-2-5) 

 Climate Risk Assessment  

282722 เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ 

3(2-2-5) 

 Technology for Climate Change Adaptation  

282723 เทคโนโลยีเพื่อการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ 

3(2-2-5) 

 Technology for Climate Change Mitigation  

282731 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชน 3(2-2-5) 

 Municipal Wastewater Treatment Technology  

282732 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดน้ำ  3(2-2-5) 

 Environmental Biotechnology for Wastewater 

Treatment 

 

282733 เทคโนโลยีและการจัดการลุ่มนำ้    3(2-2-5) 

 Technology and Watershed Management  

282741 เทคโนโลยีและการจัดการสารเคมีทางการเกษตร  3(2-2-5) 

 Agricultural Chemical Management and Technology   

282742 การจัดการและนวัตกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลาย 3(2-2-5) 
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ทางชีวภาพ 

 Biodiversity Conservation Management and Innovation  

282743 เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้ 3(2-2-5) 

 Soil and Forest Resource Management and 

Technology 

 

282744 เทคโนโลยีและการจัดการขยะ  3(2-2-5) 

 Waste Management and Technology  

 

  2) วิทยานิพนธ์ จำนวน 12   หน่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

     12  หน่วยกิต 

 

  3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน   4  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศึกษา                 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

282701 สัมมนา 

Seminar 

                  1(0-3-2)  

 

         3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จำนวน       12 หน่วยกิต 

282711 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-2-5) 

 Coping with Climate Change  

282712 เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(2-2-5) 

 Water Resourch Management and Technology  

282713 เทคโนโลยีและการจัดการระบบนิเวศทางบก 3(2-2-5) 

 Terrestrial Management and Technology  

282714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5) 

 

 

  

 

   (ข) วิชาเอกเลือก                          จำนวนไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
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                         ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

282721 การประเมนิความเสี่ยงทางภูมอิากาศ                 3(2-2-5) 

 Climate Risk Assessment  

282722 เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ 

3(2-2-5) 

 Technology for Climate Change Adaptation  

282723 เทคโนโลยีเพื่อการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ 

3(2-2-5) 

 Technology for Climate Change Mitigation  

282731 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชน 3(2-2-5) 

 Municipal Wastewater Treatment Technology  

282732 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดน้ำ  3(2-2-5) 

 Environmental Technology for Wastewater Treatment  

282733 เทคโนโลยีและการจัดการลุ่มนำ้    3(2-2-5) 

 Technology and Watershed Management  

282741 เทคโนโลยีและการจัดการสารเคมีทางการเกษตร  3(2-2-5) 

 Agricultural Chemical Management and Technology   

282742 การจัดการและนวัตกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

3(2-2-5) 

 Biodiversity Conservation Management and Innovation  

282743 เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้ 3(2-2-5) 

 Soil and Forest Resource Management and 

Technology 

 

282744 เทคโนโลยีและการจัดการขยะ  3(2-2-5) 

 Waste Management and Technology  

 

  2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง จำนวน         6  หน่วยกิต 

282791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง            6  หน่วยกิต 

 Independent Study  
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  3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 4     หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา                 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

282701 สัมมนา 

Seminar 

            1(0-3-2)  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1  

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 
 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies          (ไม่นับหน่วยกิต) 

282782 วิทยานิพนธ์           9  หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 9 (3) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

282701 สัมมนา                                                            1(0-3-2) 

 Seminar                                     (ไม่นับหน่วยกิต) 

282782 วิทยานิพนธ์  9    หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 9 (1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

282782 วิทยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 9 หน่วยกิต 

   

      ภาคการศึกษาปลาย  

282782 วิทยานิพนธ์  9    หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 9  หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

282711 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-2-5) 

 Coping with Climate Change  

282712 เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(2-2-5) 

 Water Resourch Management and Technology  

282713 เทคโนโลยีและการจัดการระบบนิเวศทางบก 3(2-2-5) 

 Terrestrial Management and Technology  

282714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and 

Technology 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

   

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

282701 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

282781 วิทยานิพนธ์   3 หน่วยกิต 

 Thesis  

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

282781 วิทยานิพนธ์         3 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม      3 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แผน ข  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

282711 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-2-5) 

 Coping with Climate Change  

282712 เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(2-2-5) 

 Water Resourch Management and Technology  

282713 เทคโนโลยีและการจัดการระบบนิเวศทางบก 3(2-2-5) 

 Terrestrial Management and Technology  

282714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and 

Technology 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

282701 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม               9(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(2-2-5) 

282791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

282791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 รวม 4 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศึกษา                           3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies     (ไม่นับหน่วยกิต) 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and electronic data base, citation system, and writing 

citation 

 

282701  สัมมนา          1(0-3-2)  

  Seminar         (ไม่นับหน่วยกิต) 

การฝึกทักษะการสืบค้นและการนำเสนอ การสื่อสารทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบภาษาอังกฤษ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม จากบทความวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการทาง

สิ่งแวดล้อมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Practicing search and presentation skills , academic communication in technology 

and environmental management in English, co llecting, presen ting, discussing , and 

enquiring about research articles on technology and environmental management in both 

Thai and English 

 

282711  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ      3(2-2-5) 

Coping with Climate Change    

  ระบบภูมิอากาศ ปัจจัยขับเคลื่อนภูมิอากาศ สาเหตุและผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอดีตและปัจจุบัน สภาพเหตุการณ์รุนแรงทางภูมิอากาศ การเปิดรับและ

ความเปราะบางทางภูมิอากาศ การตอบสนองของมนุษย์ต่อปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

การคาดการณ์ระบบภูมิอากาศในอนาคต ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคต ความร่วมมือและอนุสัญญาระหว่างประเทศ การปรับตัวและบรรเทาต่ออันตรายและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมอิากาศ การส่งต่อเทคโนโลยีสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 
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                  Climate system, key drivers of climate change, causes and impacts of climate 

change in the past and present, climate extreme event, exposure and vulnerability of climate 

change, human responses to climate change adaptation, projected climate system, risks and 

impacts of climate change in the future, international cooperation on climate change,  adaptation 

and mitigation to climate-related natural hazards and disasters, technology transfer for climate 

change   

 

282712  เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ        3(2-2-5) 

Water Resource Management and Technology 

            สถานการณ์และปัญหาทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำต้นทุน การกักเก็บน้ำ การใช้น้ำและ

จัดหาน้ำที่ยั่งยืน แผนและการบริหารจัดการนำ้แบบองค์รวม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ การพยากรณ์และการเตือนภัย  การใช้

เทคโนโลยีในการจัดการน้ำเสีย 

Water resource situation and problems, sources of water budget, water storage, 
water usage and sustainable water supply, integrated water resources plan and management, 

community participation in water management, geographic information technology for water 

resource management, forecasting and warning, using of wastewater management technology 

 

282713 เทคโนโลยีและการจัดการระบบนิเวศทางบก              3(2-2-5) 

  Terrestrial Ecosystem Management and Technology 

          สถานการณ์และปัญหาของระบบนิเวศทางบก ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อ

ระบบนิเวศทางบก การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางบก การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การ

บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ดินเสื่อมโทรม การ

ตกค้างสารเคมีทางการเกษตร ขยะและของเสียอันตราย เทคโนโลยีสำหรับการจัดการระบบนิเวศทาง

บก การใชป้ระโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากระบบนิเวศทางบก  

          Terrestrial ecosystem situation and problems, environmental impact on terrestrial 

ecosystems, conservation and restoration of terrestrial ecosystems, sustainable forest 

management, drought management and solutions, biodiversity, soil deterioration, agricultural 

chemical residues, waste and hazardous waste, technology for terrestrial ecosystem 

management, utilization and economic value of terrestrial ecosystems 
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282714  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(2-2-5) 

 Research Methodology for Science and Technology 

             ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย 

การนำเสนอโครงร่างวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณการวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            Meaning’s Definitions, characteristics and research goals, types and research processes, 

formulating research problems, variables and hypotheses, data collection, data analysis, research outline, 

presentation of research project in English, research ethics and techniques of specific research methods 

in science and technology 

 

282721  การประเมินความเสี่ยงทางภูมิอากาศ                        3(2-2-5)      

             Climate Risk Assessment 

  ทิศทางการจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศในปัจจุบัน หลักการประเมินความเสี่ยง 

วิธีการประเมินความเสี่ยงทางภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต การสร้างแบบจำลองต้นแบบ การ

ประเมินผลกระทบโดยวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  Direction of the current climate risk management, risk assessment approach, methods 

for assessing current and future climate risks, building conceptual models, impact assessment using  

qualitative methods and quantitative methods, risk assessment criteria, assessing climate risk criteria, 

climate risk reduction 

 

282722  เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(2-2-5) 

  Technologies for Climate Change Adaptation 

  การวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวในเขต

ชายฝั่งทะเล เทคโนโลยีการปรับตัวสำหรับแหล่งน้ำ ทางเลือกการปรับตัวสำหรับการเกษตรและป่าไม้ 

ทางเลือกการปรับตัวทางสุขภาพ เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ  

   Adaptation plans for climate change, technology for adaptation in coastal zones, 

adaptation technology for water supplies, adaptation options for agriculture, adaptation options for 

health, infrastructure technologies for climate change adaptation  
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282723    เทคโนโลยีเพื่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ            3(2-2-5) 

Technologies for Climate Change Mitigation 

กลไก เครื่องมือและกรอบนโยบายเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กลไกและ

ระบบมาตรฐานเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรและป่าไม้ พลังงาน ของเสีย และการขนส่ง 

เทคโนโลยีเพื่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศด้านขนส่ง อุตสาหกรรม พลังงาน และวัสดุทางเลือก 

Mechanisms, tools and framework for climate change mitigation, mechanisms and 

standard system to reduce greenhouse gases for agriculture and forest, energy, waste and 

transportation, technology to mitigate climate change for transportation, industry, energy and alternative 

materials   

 

282731  เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชน      3(2-2-5) 

Municipal Wastewater Treatment Technology  

แหล่งที่มา ลักษณะสมบัติ ผลกระทบและสถานการณ์ของน้ำเสียชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียชุมชน อัตราการเกิดและระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ชุมชน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

บำบัดและจัดการน้ำเสียชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของประเทศไทย 

Sources, characteristics, effects and situation of municipal wastewater, law on municipal 

wastewater treatment, generation rate and collection system of municipal wastewater, municipal 

wastewater treatment processes, municipal wastewater treatment technology in physical, chemical and 

biological, community participation in treatment and management of municipal wastewater, municipal 

wastewater treatment system in Thailand 

 

282732  เทคโนโลยีชวีภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดน้ำ     3(2-2-5) 

  Environmental Biotechnology for Wastewater Treatment 

มลสารพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อบำบัดมลสารพิษใน

สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และพืช วิถีเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์และพืช การ

บำบัดทางชีวภาพ กลไกบำบัดมลพิษทางธรรมชาติ กลไกบำบัดมลพิษด้วยการกระตุ้นทางชีวภาพ การ

บำบัดด้วยจุลินทรีย์และพืช เทคโนโลยีเพื่อบำบัดมลพิษและผลิตพลังงานทดแทน พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการบำบัด การออกแบบกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำทางชีวภาพ  

Environmental pollutants and impacts, biotechnology for environmental pollutant 

remediation, composition of microbial and plant growth, microbial and plant metabolism, bioremediation, 

natural attenuation mechanism, biostimulation mechanism, microbial and plant remediation, 
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biotechnology for remediation and renewable energy, genetic engineering and enzyme technology for 

remediation, bioprocess design for wastewater bioremediation 

 

282733  เทคโนโลยีและการจัดการลุ่มน้ำ      3(2-2-5) 

Technology and Watershed Management  

ธรณีสัณฐานของลุ่มน้ำและอุทกวิทยา ระบบนิ เวศต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

องค์ประกอบของสมดุลน้ำ สถานการณ์และปัญหาในการจัดการลุ่มน้ำ หลักการจัดการลุ่มน้ำ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเครื่องมือทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ การ

รวบรวม วิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล การบริหารจัดการลุ่มน้ำในเชิงพื้นที่และเวลา การ

บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำและชุมชน  

Geo-morphology of watershed and hydrology, upstream, midstream, and downstream 

ecosystems, components of water balance, situation and problem of watershed management, principles 

of watershed management, technology, and innovation of field instruments of hydrometeorology, geo-

information technology for water management, data collection, analysis, and interpretation, participative 

management with water user organizations and communities 

 

282741  เทคโนโลยีและการจัดการสารเคมีทางการเกษตร     3(2-2-5) 

  Agrochemical Management and Technology 

สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้สารเคมีทางการเกษตร ประเภท คุณสมบัติทางเคมี การ

แพร่กระจาย และผลกระทบของการใช้สารเคมีทางการเกษตร  เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณการ

ตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อม การจัดการสารเคมีทางการเกษตร ความเป็นพิษของ

สารเคมีทางการเกษตรต่อสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร  สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืช และการปรับปรุงดิน 

ข้อกำหนดของสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรในระดับสากล เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพสาร

สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร แนวโน้มการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรในอนาคต   

     Current status of agrochemicals in agriculture, type and chemical properties, distribution 

and impact of agrochemical, technology for analysis of agrochemical residue in environment, 

agrochemical management, toxicity of agrochemicals on ecosystem, bioproducts for pest control and soil 

quality improvement, international regulation of bioproducts, production technology and quality control of 

bioproducts, future perspective of bioproducts in agriculture 
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282742  การจัดการและนวัตกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

  Biodiversity Conservation Management and Innovatio 

  ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ สถานภาพและการ

คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบของปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อคุณภาพชีวิต 

ความยากจน ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การผลิตและการบริโภค เทคโนโลยีและกลไก

ในการประเมินและบริหารจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูก

คุกคามและป้องกันการสูญพันธุ์ การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ

ยุติธรรม การมีส่วนร่วมและนโยบายสาธารณะที่เป็นธรรม และการลดความสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

The importance and use of biodiversity, biodiversity status and threats, the impact of 

biodiversity problems on the quality of life, poverty, food security, sustainable agriculture production and 

consumption, technologies and mechanisms for evaluating and managing ecosystems and biodiversity. 

protecting threatened species and preventing extinction, equal and fair sharing of benefits from genetic 

resources, participation and fair public policy, and reducing the loss of biodiversity, spatial innovation for 

sustainable biodiversity conservation  

 

282743  เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้   3(2-2-5) 

  Soil and forest resource Management and Technology 

คุณสมบัติและโครงสร้างดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดิน ป่าไม้ และระบบนิเวศ 

สถานการณ์และปัญหาทรัพยากรดินและป่าไม้ นโยบายและการบริหารงานทรัพยากรดินและป่าไม้ 

ผลกระทบ การตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และการป้องกันมลพิษของดินและป่าไม้ รูปแบบการจัดสรร การ

ใช้ประโยชน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและป่าไม้ เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรดิน ทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การรับรู้ระยะไกล 

และจุลอุตุนิยมวิทยาเพื่อจัดการทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ 

Soil properties and structure, soil, forest resource and ecosystem relationship, situation and 

problems with soil and forest resource, policy and management of soil and forest resource, impact, 

inspections, improvements, and prevention of soil pollution and forest, use pattern and relevant law with 

soil and forest resource, technology to prevent and solve problems with soil, physical, chemical, and 

biological resources. application of geospatial technology, remote sensing and microclimatology to 

manage soil and forest resources,  resource economics, changes in land and forest use 
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282744  เทคโนโลยีและการจัดการขยะ                         3(2-2-5) 

Solid Waste Management and Technology 

สถานการณ์  ผลกระทบ และนโยบายการจัดการขยะ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะ การวางแผนการจัดการขยะเชิง

ยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการขยะตามบริบทของพื้นที่และชุมชน    การเพิ่ม

มูลค่าของขยะ          

Situation, impact and policy of solid waste, law,  regulations, local ordinance and role 

related organizations of solid waste management, strategic solid waste management planning, solving 

and management of the solid waste problems through public participation and local government, adding 

value of solid waste, form and technology of solid waste management in a community and area-base 

 

282781  วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

 Thesis 

            การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

ตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม 

            Constructing new Knowledge by systematic research methodology, problem solving,  

publishing in related topic of science and environmental technology  

 

282782  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 Thesis 

  การศกึษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง สร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานคุณภาพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม 

 Investigation and constructing new knowledge related to environmental technology and 

management through systematic and in-depth research, constructing solution for solving 

problems,  publishing high quality research work in national or international journal with respect to 

science and environmental technology 
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282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6   หน่วยกิต 

 Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

นำเสนอ และการอภิปราย การเผยแพร่ ในหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม 

  Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing in science and environmental technology 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1   หมายถึง หมวดวิชาเอกบังคับ 

  3.2 เลข 2 หมายถึง            วิชาเอกเลือกด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  3.3 เลข 3   หมายถึง  วิชาเอกเลือกด้านทรัพยากรน้ำ 

  3.4 เลข 4   หมายถึง วิชาเอกเลือกด้านระบบนิเวศทางบก 

  3.5 เลข 8   หมายถึง           วิชาวิทยานิพนธ์ 

  3.6 เลข 9   หมายถึง การศกึษาด้วยตนเอง 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

   

 



 

 

 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำ

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสิทธิชัย พมิลศรี 37301006XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

 

2543 

2537 

2 นายกฤตชญา อสิกุล* 36697000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Dr.sc.agr. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Agricultural Science 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

University of Goettingen, Germany

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2550 

2547 

2543 

3 นายธีรชัย อำนวยล้อเจรญิ* 155990005xxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

Diplôme 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

Cours De Recherche Européen Sur Les 

Atmosphéres 

ฟสิิกส์ประยุกต์ 

ฟสิิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

Université Joseph Fourier De 

Grenoble, France 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

2555 

 

2552 

2550 

4 นางสาวบุหรัน พันธ์ุสวรรค์ 

 

35601003xxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

เคมี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2545 

2541 
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ลำ

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายรัฐภูมิ พรหมณะ 351010084xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา  

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2549 

2545 

2542 

6 นายสุขทัย พงศ์พัฒนศริิ* 36599002xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Agricultural Science 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

เกษตรศาสตร์ 

Iwate University, Japan 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548 

2544 

 

2540 

7. นายอนุสรณ์ บุญปก 33416008XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2554 

 

2546 

2542 

8 นางสาวชญาน์นันท์ จิตมณ ี 35307001XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

 2547 

2544 

9. นายนพรัตน์ สุรยิะไชย 

 

 

156010012XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 

เทคโนโลยแีละการจดัการพลังงาน

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี 

2561 

 

2556 

 

2554 
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ลำ

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

10. นายปฏพิัทธ์ วงค์เรือง 15799001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยแีละการจดัการสิ่งแวดลอ้ม

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคมี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

2555 

2553 

11. นางสุชัญญา ทองเครอื 57101000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 1) 

 วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

 วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

 สาธารณสุขศาสตร์  

  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2554 

2547 

2544 

12. นางสาวสุมล นิลรัตน์นศิากร 31016009xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

พันธุศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

 

2546 

2539 

13 นางสาวพมิพ์ศิริ สุวรรณพัฒน ์ 156010010xxxxx อาจารย์ M.Eng. 

วท.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

Applied Chemistry and biotechnology  

จุลชวีวทิยา  

Ritsumeikan University, Japan 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

2552 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ป ี

1 นายภูมศิร์ ทับทิมแดง อาจารย์ วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอ้ม) 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอ้ม) 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์ท่ัวไป) 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์ท่ัวไป 

2557 

2552 

2550 

2 นายมนตรี แสนวังส ี อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม) 

วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2560 

2548 

2544 

3 นายสิทธิชัย มุ่งด ี นักวชิาการ

สิ่งแวดลอ้ม 

ชำนาญการพิเศษ 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 

วท.บ. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม) 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

สุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม 

2547 

2537 

4 นายอัศมน ลิ่มสกุล นักวชิาการ

สิ่งแวดลอ้มชำนาญ

การพเิศษ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

M.Sc. (Earth and Planetary Science) 

D.Sc.  (Earth and Planetary Science) 

สาธารณสุขศาสตร์ 

Earth and Planetary Science 

Earth and Planetary Science 

2535 

2543 

2546 

 

36 
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6. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

      ไม่มี 

7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  

5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

แผน ก 

วิทยานิพนธ์ คือการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยให้มีการดำเนินการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัยภายใต้

การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและควบคุมการ

ทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการหรือเผยแพร่ทางวิชาการต่างๆ เช่น นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติ 

แผน ข 

     การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คือการศึกษาหัวข้อที่สนใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการดำเนินการเสนอเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเองซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและควบคุมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตแต่ละคนจนแล้ว

เสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หรือเผยแพร่ทางวิชาการต่างๆ เช่น นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิ

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ

และมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในแขนงต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้านมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์หรือ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5.3  ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก1 เริ่มทำวทิยานพินธ์ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

แผน ก แบบ ก2 เริ่มทำวทิยานพินธ์ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย  

แผน ข  เริ่มทำการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองตั้งแต่ ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศกึษาต้น 
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5.4  จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6 หน่วยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

       กำหนดให้มีคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง จัดตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีระบบการจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา และ

กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การศกึษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เคยมีมาก่อน การนำเสนอโครงร่าง และการสอบประมวลความรู ้ 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

            5.6.1 วิทยานิพนธ์ 

   จัดให้มีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประเมินผลสอบโดยคณะกรรมการและอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเมื่อการศกึษาวิทยานพินธ์สำเร็จแล้วจะต้องจัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อ

ประเมินผลอีกครั้งโดยคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยามาร่วมประเมินการสอบวิทยานิพนธ์

ด้วย 

           5.6.2 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

จัดให้มีการนำเสนอเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประเมินผลสอบโดย

คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเมื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองแล้วเสร็จจะต้องจัดให้มีการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อให้คณะกรรมการและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมประเมินผลและเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของ

เนือ้หาและรูปเล่มรายงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองอีกครั้ง 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 ความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ 

1.1.1 ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม

สำหรบัระดับบัณฑติศกึษา 

1.1.2 ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 

โดยการใชต้ำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  

1.1.3 ส่งเสริมให้นิสิตทบทวนเอกสารจากวารสารทางวิชาการ

ต่างประเทศในการนำเสนอรายงานและวิทยานิพนธ์

เสมอ 

1.2 ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

เรียนรู้และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่ ว

ประเทศ (Journal link) 

1.3 ด้านภาวะผู้นำ ความรับผดิชอบ 

และการมีวนิัย 

1.3.1 สร้างภาวะความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานหรือการทำ

วิจัยร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

หรอืส่งงาน และมีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง  

1.4 ดา้นบุคลิกภาพ 1.4.1 สอดแทรกเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม การเข้าสังคม 

การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ด ีการเจรจาสื่อสาร และการ

วางตัวในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นใน 

1.5 ดา้นจรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1.5.1 เสริมสร้างจิตสำนึกของนิสิตให้มีความรับผิดชอบความ

ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และตนเอง 

1.5.2 สอดแทรกกฎระเบียบแนวทางปฎิบัติที่ดีและ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 นิสติสามารถอธิบาย

หลักการสำคัญเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีในการจัดการปัญหา

ด้าน ภูมอิากาศ  ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบก 

- การสอนแบบบรรยายและ

บรรยายกึ่งอภิปราย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

- การปฏิบัติงาน 

- การมอบหมายใหน้ิสติไป

ศกึษา/ฝึกปฏิบัติ 

- การดูงานจากพืน้ที่จรงิ 

- สอบข้อเขียน 

- การสังเกตการณ์

ปฏิบัติงาน 

- การประเมนิผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- การจัดทำรายงาน 

PLO 2 นิสิตสามารถเลือกใช้

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการ

แก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่

ซับซ้อนอย่างมีเหตุมีผลและเป็น

ระบบได้ 

- การสอนแบบบรรยายและ

บรรยายกึ่งอภิปราย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

- การปฏิบัติงาน 

- การมอบหมายใหน้ิสติไป

ศกึษา/ฝึกปฏิบัติดว้ยตนเองแล้วให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

- สอบข้อเขียน 

- การสังเกตการณ์

ปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย  

- การจัดทำรายงาน 

PLO 3 สามารถวางแผนงาน 

ด ำ เนิ น ง าน  วิ เค ร า ะห์ แ ล ะ

อ ภิ ป ร า ย ผ ล ง า น วิ จั ย ท า ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน 

ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำและ

ระบบนิเวศทางบก ได้เหมาะสม

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- การสอนแบบบรรยายและ

บรรยายกึ่งอภิปราย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

- การปฏิบัติงาน 

 

- สอบข้อเขียน 

- การสังเกตการณ์

ปฏิบัติงาน 

- การประเมนิผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- การจัดทำรายงาน 

PLO 4 นิสิตสามารถสร้างองค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา

ด้าน ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ

และระบบนิเวศทางบก 

- การสอนแบบบรรยายและ

บรรยายกึ่งอภปิราย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

- การปฏิบัติงาน 

- การสังเกตการณ์

ปฏิบัติงาน 

- การประเมนิผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- การจัดทำรายงาน 

PLO 5 สามารถถ่ายทอดองค์ - การสอนแบบบรรยายและ - การสังเกตการณ์
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ค ว า ม รู้ จ า ก ง า น วิ จั ย ด้ า น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมด้านด้าน ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรน้ำและระบบนิ เวศ

ทางบก โดยการสื่อสารในแวด

วงวิชาการหรือชุมชนได้ 

บรรยายกึ่งอภิปราย 

- การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

- การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน 

- การประเมนิผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- การจัดทำรายงาน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

และ ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

1.คุณธรรม จริยธรรม      

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มวีนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) สามารถวนิจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านยิมอันดีงาม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.ความรู ้      

(1) มคีวามรู้และความเขา้ใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎท่ีีศึกษาและสามารถนำมาประยุกต์ในการศกึษาค้นควา้ในสาขาวชิา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มคีวามเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏบัิตอิย่างลึกซึ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มคีวามเข้าใจในวธีิการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกตใ์ชท่ี้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา      

(1) สามารถนำความรู้ไปใชใ้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถสงัเคราะห์และบูรณาการผลงานวชิาการหรือองคค์วามรู้เดิมในการพฒันาความคิดใหม่ๆ  หรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน และให้ขอ้เสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) สามารถขยายองค์ความรูห้รือแนวทางการปฏบัิตจิากการวางแผนและดำเนินการวจิัยหรือการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มคีวามรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมอืกับผู้อ่ืนในการจดัการปัญหาได้อย่างเหมาะสม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์   ✓ ✓ ✓ 

(4) มคีวามรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานระดับสูง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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  หมายเหตุ : กรณีที่ม ีมคอ.1 หรอื เกณฑ์สภาวิชาชีพใหร้ะบุให้ครอบคลุมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ      

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใชใ้นการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะแก้ไขปัญหา ✓ ✓ ✓   

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ในวงการวชิาการ วชิาชีพและชุมชน ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ผ่านสิ่งตพีมิพ์ทางวิชาการ 

  ✓ ✓ ✓ 

6.สุนทรียภาพ      

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ท่ีศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม   ✓  ✓ 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ      

(1) มสีุขนสิัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ     ✓ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม   ✓  ✓ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาเอกบังคับ      

282701 สัมมนา   ⚫  ⚫ 

282711 การรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ⚫ ⚫    

282712 เทคโนโลยแีละการจดัการทรัพยากรนำ้ ⚫ ⚫    

282713 เทคโนโลยแีละการจดัการระบบนเิวศทางบก ⚫ ⚫    

282714 ระเบียบวธีิวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   ⚫ ⚫ ⚫ 

หมวดวิชาเอกเลือก      

282721 การประเมินความเสี่ยงทางภูมอิากาศ ⚫ ⚫    

282722 เทคโนโลยเีพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ⚫ ⚫    

282723 เทคโนโลยเีพื่อการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ⚫ ⚫    

282731 เทคโนโลยกีารบำบัดน้ำเสียชุมชน ⚫ ⚫    

282732 เทคโนโลยชีวีภาพสิ่งแวดลอ้มเพื่อการบำบัดน้ำ ⚫ ⚫    

282733 เทคโนโลยแีละการจดัการลุ่มนำ้    ⚫ ⚫    

282741 เทคโนโลยแีละการจดัการสารเคมีทางการเกษตร ⚫ ⚫    

282742 การจัดการและนวัตกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ⚫ ⚫    

282743 เทคโนโลยแีละการจดัการทรัพยากรดนิและป่าไม ้ ⚫ ⚫    

282744 เทคโนโลยแีละการจดัการขยะ ⚫ ⚫    

หมวดวิชาวิทยานพินธ์และการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง      

282781 วทิยานพินธ์   ⚫ ⚫ ⚫ 

282782 วทิยานพินธ์   ⚫ ⚫ ⚫ 

282791 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง   ⚫ ⚫ ⚫ 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศกึษาและสามารถ

นำมาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการ

พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา

ที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดำเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา             

ได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒ นาตนเองให้มีป ระสิทธิภาพ                 

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า           

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

       มีความรู้  ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 8  ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ  

  8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

-ไม่มี- 

  8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

-ไม่มี- 

  8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

-ไม่มี- 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

การกำหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือ

สนับสนุนว่ามหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา เน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ โดยทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน

การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการ

สอน โดยมีหัวขอ้การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

       2.2.1 สภาวะการได้งานทำหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิตประเมินจากการได้งานทำหรือศึกษา

ต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยประเมินจากมหาบัณฑิต

แต่ละรุ่นที่สำเร็จการศกึษา 

       2.2.2 ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน

การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

      2.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต  พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่

คาดหวังหรอืต้องการจากหลักสูตรในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

      2.2.4 ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จำนวนผลงานวิจัยที่

เผยแพร่ จำนวนสิทธิบัตรจำนวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติจำนวนกิจกรรมอาสาสมัครใน

องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แผน ก  แบบ  ก  1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่ านการสอบปาก เปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย                  

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้นแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดใหผู้้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับ
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ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พรอ้มทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน   

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิด

ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ    

การยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง

วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ     

การตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย      

ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย  ให้มีความรู้และเข้าใจ

นโยบายของสถาบันอุดมศกึษา คณะและหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 1) บทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 2) สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่าง ๆ  3) หลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา ฯ และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่

เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน

สาขาวิชา   

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

จัดการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผลการเรียนรูข้องนิสิตใหไ้ด้ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่กำหนด สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสิ่ งแวดล้อม                     

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2.2.2 ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการด้าน

สิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย 

2.2.4 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพรอง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   มีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร   เพื่อดำเนินการบริหารและกำกับดูแลหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา โดยให้มกีารดำเนนิการดังนี้ 

         1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่ วางแผน ดำเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

        2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่วางแผนการจัดการเรยีนการสอนร่วมกับผูบ้ริหาร

ของคณะและอาจารย์ผู้สอน ตดิตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

        3) มีอาจารย์ประจำวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชา ทำหนา้ที่จัดทำ มคอ.3 วางแผนการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผูส้อน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผดิชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 

2. บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

ทำการประเมินคุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพของบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการให้ผู้ใช้มหาบัณฑิต ได้แก่ นายจ้างหรือ

ผูบ้ริหารของสถานประกอบการที่มหาบัณฑิตทำงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะ

มหาบัณฑติและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป 

2.2 การได้งานทำหรอืผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

1) มีการสำรวจการได้งานทำของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

2) มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง

หลักสูตรใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 
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3) มีการศึกษาข้อมูลวิจัยความต้องการมหาบัณฑิตของตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่

ต้องการของมหาบัณฑิต เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต และปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้มหาบัณฑติ 

4) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษานิสิตจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ หรอืตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

3. นิสิต 

 หลักสูตรมีการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษา และหลักสูตรได้มีการกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะของผูเ้ข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนีม้ีการประเมินจำนวนรับเข้าตามแผนการรับ โดยการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อติดตามจำนวนการรับและวางแผนการรับเข้าในปีการศึกษา

ถัดไป การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาจะพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิของผู้สมัคร และมีการสอบ

สัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร  

 

4. คณาจารย์ 

4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

มีระบบและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และ/หรือมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชาและคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมกำหนด กำหนดนโยบายในการแต่งตั้ง

คณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญมาบรรยายเสริม

ตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือวิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาเอก และ/

หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ 

ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคนจะได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

4.2  คุณภาพอาจารย์ 

กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์

ประจำหลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนาการทางดา้นวิชาการ โดยจัดใหม้ีระบบติดตาม ดังนี้ 

1)  มีระบบการติดตามและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่ง

ทางวิชาการ 
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2)  มีระบบการติดตามและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  

1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์ เพื่อ

นำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์ 

2) มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด 

2)  อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตรโดยเทียบเคียง

กับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล และดูความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง

พอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑติ 

3)  อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีการ

ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรยุบหรอืเพิ่มใหม่ 

4)  มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  

5)  ทำการสำรวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อให้ ได้ข้อมูล

พืน้ฐานในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1)  การพิจารณากำหนดผู้สอน 

มีการพิจารณาและกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ 

ความเช่ียวชาญ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ของรายวิชานั้นๆ 

2)  การกำกับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 

มีการกำกับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแลคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึงมี

ระบบการตดิตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ. 4  

3)  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสติ 

มีการจัดช่องทางการสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสติ 3 ช่องทาง คือ  

ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี หรอือาจารย์ผูส้อน 
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ช่องทางที่ 2: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์

หัวหนา้สาขาวิชา 

ช่องทางที่ 3: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรอื ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

4)  การอุทธรณ์ของนสิิต 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถ

ที่จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ใน

แต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

มีการจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยจาก

รายงานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่จัดทำขึ้นใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา โดยการประเมิน

พิจารณาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และมีกรรมการในการกำกับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต นอกจากนี้มีการ

ประเมินหลักสูตรรายปีใน มคอ.7 เพื่อทราบผลการดำเนินการหลักสูตร เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงและ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการนำเสนอ

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ  

  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม วางแผนงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้ เพื่อจัดซื้อตำรา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและ

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ

สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีหนังสือด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มอีุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้นคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จงึมทีรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการเรยีนการสอน ดังนี้  

1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน

สอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2) มีห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการน้ำดี ห้องปฏิบัติการน้ำเสีย 

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางอากาศ และห้องปฏิบัติการขยะ ที่มีความพร้อมทั้ง
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เครื่องมอืและอุปกรณ์ ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงหอ้งปฏิบัติการสำหรับการทำวิจัย โดยมี

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

3) มีเจา้หนา้ที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ประกอบการสอน 

4) มีห้องสมุดหรอืแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิดสอนทั้ง ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 

5) มีเครื่องมอือุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน ในวิชา

ปฏิบัติการต่อจำนวนนิสติในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องปีการศกึษา เพื่อให้การเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด ดังนี้  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ

หลักสูตร สำรวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตำราที่ใช้ในการเรียน

การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4) มีการศึกษาความต้องการ และนำมาวางแผนการจัดหาและจัดทำแผนการใช้

ทรัพยากรในการเรียนการสอน 

5) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ในการจัดซือ้หนังสือและตำราที่

เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า ทำวิจัย และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6) จัดให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

7) ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินจากประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต และผู้ช่วยสอน มีส่วนร่วมติดตามการใช้ทรัพยากร 

ทั้งตำรา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ให้ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และนำผลการ
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ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และข้อมูลการใช้ทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 11 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน รายวิชา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน  

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน ทั้ง 8 ด้านจากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่กำหนดในรายละเอียดของ

หลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจำปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผูส้อน และผูช่้วยสอน 

1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่

เยี่ยมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิน้สุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง /

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

2.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบจากการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต  

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียด

หลักสูตร  โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาและตัวบ่งช้ีที่กำหนดของหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช ้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

 
 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  

พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ข  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผล

การเรียนระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง  

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ลำดับท่ี รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก

1 

แผน ก 

แบบ ก

2 

แผน ข 
แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก

2 

แผน ข 

 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก

2 

แผน ข 

 

1 งานรายวชิา (Course Work) 

ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

- 12 - - 26 32 - 24 30 

1.1 หมวดวชิาพื้นฐาน - - - - - - - - - 

1.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน     26 32 - 24 30 

1.2.1 วชิาเอกบังคับ - -  -  - 17 17 - 12 12 

1.2.2 วชิาเอกเลอืก  - - - - 9 15 - 12 18 

2 วทิยานพินธ์ 36 12 - 38 12 - 36 12 - 

3 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง - - 3-6 - - 6 - - 6 

4 รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต* - - -   3 3   3  4 4   4 

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 36 36 36 38(3) 38(3) 38(3) 36(4) 36(4) 36(4) 
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ตารางผนวกที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                    17 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                        12 หน่วยกิต  

282711 เท ค นิ ค แ ละ เค รื่ อ งมื อ ใน ก าร

จัดการสิ่งแวดล้อม   

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Technique and Tools in Environmental 

Management 

   

 หลักการ ทฤษฏี และแนวคิดที่สำคัญในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  อ ง ค์ ก ร ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะแ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนโยบาย 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เค ร่ืองมือทาง

กฎหมายและเศรษฐศาสต ร์เพื่ อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพ

รินท์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เทคโนโลยี

สะอาด ฉลากคาร์บอน ฉลากเขียว การประยุกต์ใช้

เทคนิคและเคร่ืองมือเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม 

  

 Principle, theory and important concept in 

environmental management, problem of natural 

resource and environment, organization and 

policy plan of natural resource and environment, 

participation in environmental management, 

environmental impact assessment, legal and 

economic tool for environmental management, 

International Standard Organization (ISO), life 

cycle assessment, carbon footprint, green supply 

chain management, clean technology, carbon 

label, green label, application of technique and 

tool for environmental industrial management 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
   282711 การรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ   

Coping with Climate Change      

3(2-2-5)      

 

รายวิชา

ใหม่ 

   ระบบภูมิอากาศ ปัจจัยขับเคลื่อนภูมิอากาศ สาเหตุและ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอดีตและปัจจุบัน 

สภาพเหตุการณ์รุนแรงทางภูมิอากาศ การเปิดรับและความ

เปราะบางทางภูมิอากาศ การตอบสนองของมนุษย์ต่อปรับตัวจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การคาดการณ์ระบบภูมิอากาศใน

อนาคต ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ในอนาคต ความร่วมมือและอนุสัญญาระหว่างประเทศ การ

ปรับตัวและบรรเทาต่ออันตราย 

 

   Climate system, key drivers of climate change, causes and 

impact of climate change in the past and current, climate 

extreme event, exposure and vulnerability of climate change, 

human responses to climate change adaptation, projected 

climate system, risk and impact of climate change in the 

future, international cooperation on climate change,  adaptation 

and mitigation to climate-related natural hazards and disasters, 

technology transfer for climate change.  

 

282712 การประเมนิความเสี่ยงภยัพิบัต ิ

Disaster Risk Assessment 

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ 

การลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ ขนาดและระดับ

ความรุนแรงของภัยพิบัติ การวางแผนด้านภัยพิบัติ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ เคร่ืองมือที่

ใช้ในการประเมินความเสี่ยง การจัดการข้อมูลและ

สื่อสารความเสี่ยง การประเมินความสูญเสียจากภัย

พิบัติ แนวคิดด้านการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเพื่อการป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติ การ

ฟื้นฟูภัยพิบัติ ทางกายภาพ จิตใจและสุขภาพ การ

ปรับตัวจากภัยพบิัติ   

   

 Concept of Disaster, disaster management, 

disaster risk reduction, magnitude and range of 

disaster, disaster scheme, disaster risk 

assessment, disaster risk assessment tools, data 

Management and risk communication, disaster 

losses assessment, concept of understanding and 

participation of community for disaster prevention 

and mitigation, disaster recovery for physical 

psychical and health, adaptation from disaster 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
   282712   เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ    3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่ 
   Water Resource Management and Technology  

   สถานการณ์และปัญหาทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำต้นทุน การกัก

เก็บน้ำ การใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ย่ังยืน แผนและการบริหารจัดการ

น้ำแบบองค์รวม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ การ

พยากรณ์และการเตือนภัย การใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการน้ำเสีย 

   Water resource situation and problem, source of water 

budget, water storage, water usage and sustainable water 

supply, integrated water resources plan and management, 

community participation in water management, geographic 

information technology for water resource management, 

forecasting and warning, using of wastewater management 

technology 

 

282713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี                                             

3(3-0-6) 282714 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา 

จำนวน 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 Research Methodology in Science and 

Technology 

 Research Methodology in Science and Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหา

การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย 

การนำเสนอโครง ร่างวิจั ย เป็ นภาษาอั งกฤษ 

จรรยาบรรณการวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและ

กระบวนการวิจัย  การกำหนดปัญหาการวิจัย  ตัวแปรและ

สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

โครงร่างวิจัย  การนำเสนอโครงร่างวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ 

จรรยาบรรณการวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Research definition, characteristics and goal, 

type and process of research, research problem 

determination, variables and hypotheses, data 

collection, data analysis, research proposal 

writing, research proposal presentation in English, 

ethics in research, and research techniques in 

science and technology 

      Meaning, characteristics and research goals, types and 

research processes, formulating research problems, variables 

and hypotheses, data collection, data analysis, research 

outline, presentation of the research project in English, research 

ethics and techniques of specific research methods in science 

and technology. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
   282713 เทคโนโลยแีละการจัดการระบบนิเวศทางบก               3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่    
Terrestrial Ecosystem Management and Technology 

   สถานการณ์และปัญหาของระบบนิเวศทางบก ผลกระทบ

ของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศทางบก การอนุรักษ์และฟืน้ฟู

ระบบนิเวศทางบก การบรหิารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน การบรหิาร

จัดการและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ป่าไม้ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ดินเสื่อมโทรม การตกค้างสารเคมีทางการเกษตร 

ขยะและของเสียอันตราย การใชป้ระโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

จากระบบนิเวศทางบก 

       Terrestrial ecosystem situation and problems, environmental 

impact on terrestrial ecosystems, conservation and restoration 

of terrestrial ecosystems, sustainable forest management, 

drought management and solutions, biodiversity, soil 

deterioration, agricultural chemical residues, waste and 

hazardous waste, utilization and economic value of terrestrial 

ecosystems. 

 

282714 การจัดการทรัพยากรน้ำและใช้

ประโยชน์ที่ดิน 

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

Water Resource Management and Land Use 

 ทฤษฏีและแนวคิด การวางผังเมือง กฎหมาย

เกี่ยวกับผังเมือง การวางผังกายภาพ การใช้ที่ดิน

และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ผลกระทบการใช้

ที่ดินต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท ความสำคัญ และ

ปัญหาของทรัพยากรน้ำ สิทธิในการใช้น้ำและการ

จัดสรรน้ ำ  ก ารบ ริหารจัดการท รัพยากรน้ ำ 

หลักการและกระบวนการบริหารงานลุ่มน้ำและ

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ การเข้าถึงลุ่มน้ำศึกษา 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแบบจำลองในการ

จัดการลุ่มน้ำและใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำในระดับท้องถิ่น

และระดับภูมิภาค การมีส่วนร่วมของสาธารณชนใน

การจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่

เหมาะสม 
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สาระที่

ปรับปรุง 
 Theory and concept of urban planning, law 

of urban planning, physical planning, land use 

and land use change, impacts of land use on 

environment, type, importance and problem of 

water resource, water right and water allocation, 

water resource management, principle and 

integrated administration process for watershed 

and environment, an approach to 

watershedstudy, applies technology and 

simulation for watershed management and 

application in local scale to regional scale, public 

participation in watershed magement and 

appropriate dispute resolution 

   

282715 

 

เทคโนโลยีและการจัดการมลพิษ

อากาศ   

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Technology and Air Pollution Management    

 แนวคิดการใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษ

ทางอากาศ สถานการณ์ หลักการ และแนวคิด

สำหรับการจัดการมลพิษอากาศ แนวทางการ

จัดการมลพิษอากาศ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการจัดการมลพิษ

อากาศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทาง

อากาศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการ

จัดการมลพิษอากาศ การบูรณาการทางเทคโนโลยี

ร่วมกับชุมชนสำหรับการจัดการมลพิษอากาศ การ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลนีในการจัดการมลพิษอากาศใน

ภาคเหนือ 

  

 Concept of using technology in air polllution 

management, circumstance principle and concept 

for air pollution management, air pollution 

management methodology, computer system 

and geographic information system for air 

pollution management, application of using 

satellite technology and numerical model for air 

pollution management, integration of technology 

and community for air pollution management, 

application of technology in air pollution 

management in Northern Thailand  
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สาระที่

ปรับปรุง 
282716 สัมมนา 1 

Seminar I                                      

1(0-2-1) 282701 สัมมนา  

Seminar  

1(0-2-1) ปรับรหัส

วิชา 

คำอธิบาย

รายวิชา 

และปรับ

หมวดวิชา

เป็นวิชา

บังคับไม่

นับหน่วย

กิต 

 

 การฝึกทักษะการสืบค้น การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถาม จากบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

      การฝึกษะการสืบค้นและการนำเสนอ การสื่อสารทางวิชาการ

ดา้นเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม จากบทความวิจัยด้านเทคโนโลยีและการ

จัดการทางสิ่งแวดล้อมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 Practicing the skills on information search, 

data collection, analysis, presentation, discussion 

and response according to research publication on 

environmental science in both Thai and English 

languages 

      Practicing search and presentation skills , academic 

communication in technology and environmental management 

in English, collecting, presenting, discussing, and enquiring 

about research articles on technology and environmental 

management in both Thai and English 

282717 สัมมนา 2    

Seminar II     

1(0-2-1)    ปิด

รายวิชา 

 การฝึกทักษะการผลิตสื่อและการสื่อสารทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบ

ภาษาอังกฤษ การนำเสนอรายงานและการอภิปราย

โดยเน้นให้มีหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำ

วิทยานิพนธ์                           

   

 Practicing the skills on academic 

presentation and communication on 

environmental science in English language, report 

presentation and discussion by emphasizing on 

the topic and content related to the thesis 
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สาระที่

ปรับปรุง 
รายวชิาเอกเลือก รายวชิาเอกเลือก  

282721 แบบจำลองบรรยากาศสำหรับ

จัดการคุณภาพอากาศ 

Atmospheric Model for Air 

Quality Management 

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 แบบจำลองทางบรรยากาศหลักการทาง

คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และ คอมพิวเตอร์สำหรับ

แบ บจำลองท างบรรยากาศ โครงส ร้างของ

แบบจำลองและระบบพลวัตร หลักการของ

แบบจำลองสำหรับการคาดการณ์ฝนและการเกิด

เมฆ กระบวนการทางเคมีบรรยากาศในแบบจำลอง

บรรยากาศ เทคนิคการลดขนาดเชิงพลวัตร การ

พัฒนาแบบจำลองภูมิอากาศ ปฏิสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบในแบบจำลองภูมิอากาศ แบบจำลอง

ทางบรรยากาศกับเทคโนโลยีการตรวจวัด การ

ประยุกต์แบบจำลองทางบรรยากาศในการจัดการ

และวางแผนคุณภาพอากาศในอนาคต 

   

 Atmospheric model, principle of mathematics 

chemistry physics and computer for atmospheric 

model, structure and dynamical of model, 

principle of model for precipitation projection and 

cloud formation, atmospheric chemistry process in 

atmospheric model, dynamical downscaling 

technique, development of climate model, 

interaction of climate model components, 

atmospheric model and measurement 

technology, application of atmospheric model for 

future air quality management and planning 

   

   282721 การประเมนิความเสี่ยงทางภูมอิากาศ      3(2-2-5)      รายวิชา

ใหม่    Climate Risk Assessment                

   ทิศทางการจัดการความเสี่ยงด้านภูมิอากาศในปัจจุบัน 

หลักการประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมินความเสี่ยงทาง

ภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต การสร้างแบบจำลองต้นแบบ 

การประเมินผลกระทบโดยวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ เกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
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สาระที่

ปรับปรุง 
        Direction of the current climate risk management, risk 

assessment approach, Methods for assessing current and 

future climate risks, building conceptual models, impact 

assessment using qualitative methods and quantitative 

methods, risk assessment criteria, assessing climate risk 

criteria, climate risk reduction 

 

282722 เทคนิคการกลมกลืนข้อมูลในการ

จัดการมลพิษอากาศ   

3 (2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Data Assimilation Technique in Air Pollution 

Management 

การกลมกลืนข้อมูล การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ 

วิธีกำลังสองน้อยที่สุด วิธีการกลมกลืนข้อมูลทาง

สถิติแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์เชิงกายภาพ

ของตัวแปรแบบสองและสามมิติ   การกลมกลืน

ข้อมูลกับความแปรปรวนร่วม การควบคุมคุณภาพ

ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคนิคการกลมกลืนข้อมูล

กับข้อมูลจุดความร้อน ภาพถ่ายดาวเทียม และการ

ตรวจวัดภาคพื้นดิน การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

กลมกลืนข้อมูลในการจัดการมลพิษอากาศ 

   

 Data Assimilation, Empirical analysis 

schemes, Least Square methods, Multivariate 

statistical data assimilation methods, The Physical 

analysis of Two and Three Dimensional Variables, 

Data assimilation methods with covariance, 

Quality control of observation, Application of Data 

Assimilation technique with hotspot, satellite and 

ground-based measurement, Applications of 

Data Assimilation technique in Air Pollution 

management 

   

   282722 เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่ 

   Technologies for Climate Change Adaptation  

   การวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวในเขตชายฝ่ังทะเล เทคโนโลยีการ

ปรับตัวสำหรับแหล่งน้ำ ทางเลือกการปรับตัวสำหรับการเกษตร

และป่าไม้ ทางเลือกการปรับตัวทางสุขภาพ เทคโนโลยีโครงสร้าง

พืน้ฐานสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
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ปรับปรุง 
       Adaptation plans for climate change, technology for 

adaptation in coastal zones, adaptation technology for water 

supplies, adaptation options for agriculture, adaptation options 

for health, infrastructure technologies for climate change 

adaptation.  

 

282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา  Greenhouse gas management 

หลักการบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พิธีสาร ข้อแก้ไขเพิ่มเติม และ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ สถานการณ์ก๊าซเรือน

กระจก การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก กลไกลด

ก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้

กลไกการพัฒนาที่สะอาด การสนับสนุนกิจกรรมลด

ก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย การขึน้ทะเบียน

เป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือน

กระจก 

  

 Principle of greenhouse gas management, 

United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC), protocol, amendment and 

international agreement, greenhouse gas 

situation, Greenhouse inventory, Greenhouse gas 

mitigation mechanism, clean development 

mechanism, low emission support scheme, 

Thailand voluntary emission reduction program, 

Validation and verification body license 

  

   282723 เทคโนโลยีเพื่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ           

3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่ 

   Technologies for Climate Change Mitigation 

   กลไก  เค ร่ืองมือและกรอบนโยบายเพื่ อบรรเทาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กลไกและระบบมาตรฐานเพื่อการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคเกษตรและป่าไม้ พลังงาน ของเสีย และการขนส่ง 

เทคโนโลยีเพื่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านขนส่ง 

อุตสาหกรรม พลังงาน และวัสดุทางเลือก 
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ปรับปรุง 
           Mechanisms, tools and framework for climate change 

mitigation, mechanisms and standard system to reduce 

greenhouse gases for agriculture and forest, energy, waste 

and transportation, technology to mitigate climate change for 

transportation, industry, energy and alternative materials.   

 

282731 การจัดการของเสียอนัตราย

อุตสาหกรรม 

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Industrial Hazardous Waste Management    

 ลักษณะของเสียอันตรายอุตสาหกรรม ความ

เป็ นพิ ษ ขอ งขอ งเสี ยอั น ต รายอุ ตส าห ก รรม 

สถานการณ์และผลกระทบจากของเสียอันตราย

อุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการ

จัดการของเสียอันตรายอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

การจัดการของเสียอันตรายอุตสาหกรรม การลด

ปริมาณของเสียอันตรายอุตสาหกรรม การบำบัด

และการกำจัดของเสียอันตรายอุตสาหกรรม และ

การนำกลับมาใชใ้หม่ 

  

 Characteristics of industrial hazardous 

waste, toxicity of industrial hazardous waste, 

situations and impacts of industrial hazardous 

waste, laws and regulations on industrial 

hazardous waste management, technologies for 

industrial hazardous chemical management, 

industrial hazardous waste reduction, treatment 

and disposal of industrial hazardous waste, 

recovery 

   

282732 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อม             3(2-2-5) 

Environmental Biotechnology 

282732 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อมเพือ่การ   

บำบัดน้ำเสยี 

3(2-2-5) ปรับชื่อ

วิชาและ

คำอธิบาย

รายวิชา 
       สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ

บำบัดสารมลพษิในสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบการเจริญ 

 Environmental Biotechnology for Wastewater Treatment 

 เติบโตของจุลินทรีย์และพืช วิถี เมตาบอลิซึมของ

จุลินทรีย์และพืช การบำบัดทางชีวภาพ กลไกบำบัด

มลพิษทางธรรมชาติ  กลไกบำบัดมลพิษด้วยการ

กระตุ้นทางชีวภาพ การบำบัดด้วยจุลินทรีย์ เทคโนโลยี

สาหร่ายเพื่อบำบัดมลพิษ เทคโนโลยีสาหร่ายเพื่อผลิต

พลังงานทดแทน การบำบัดด้วยพืช พันธุวิศวกรรมพืช

บำบัดสารมลพิษ  เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการบำบัด 

การออกแบบกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ

บำบัดทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมระดับ

นาโน 

      มลสารพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ เทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อบำบัดมลสารพิษในสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์และพืช วิถีเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์และพืช การ

บำบัดทางชีวภาพ กลไกบำบัดมลพิษทางธรรมชาติ กลไกบำบัด

มลพิษด้วยการกระตุ้นทางชีวภาพ การบำบัดด้วยจุลินทรย์ีและพืช 

เทคโนโลยีเพื่อบำบัดมลพิษและผลิตพลังงานทดแทน พันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการบำบัด การออกแบบ

กระบวนการเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำทางชีวภาพ  
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สาระที่

ปรับปรุง 
 Environmental pollutants, biotechnology for 

environmental pollutant remediation, composition 

of microbial and plant growth, microbial and plant 

metabolism, bioremediation, natural attenuation 

mechanism, biostimulation mechanism, microbial 

remediation, algal technology for remediation, 

algal technology for renewable energy, 

phytoremediation, enzyme technology for 

remediation, bioprocess design for 

bioremediation, environmental nano-biotechnogy 

     Environmental pollutants and impacts, biotechnology for 

environmental pollutant remediation, composition of microbial 

and plant growth, microbial and plant metabolism, 

bioremediation, natural attenuation mechanism , 

bioremediation, natural attenuation mechanism, biostimulation 

mechanism, microbial and plant remediation, biotechnology for 

remediation and renewable energy, genetic engineering and 

enzyme technology for remediation, bioprocess design for 

wastewater bioremediation 

 

282733 เทคโนโลยกีารบำบัดน้ำเสียอตุสาหกรรม   3(2-2-5) 282731 เทคโนโลยบีำบัดน้ำเสียชุมชน       3(2-2-5)       ปรับรหัส

วิชา ชื่อ

วิชาและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 Industrial Wastewater Treatment Technology  Municipal Wastewater Treatment Technology 

 แหล่งที่ มาและลักษณะสมบัติของน้ำเสีย

อุตสาหกรรม สถานการณ์ มลพิษจากน้ำเสีย

อุตสาหกรรม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม กระบวนการบำบัดน้ำ

เสีย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ การดูดซับด้วยถ่านกัม

มันต์ การแลกเปลี่ยนประจุ การกรองด้วยเย่ือกรอง 

การแยกผ่านเย่ือกรองด้วยไฟฟ้า กระบวนการ

ออกซิเดชันขั้นสูง การบำบัดและกำจัดตะกอนจาก

ระบบบำบัดน้ำเสีย การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีบำบัด

น้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรม 

 แหล่งที่มา ลักษณะสมบัติ และสถานการณ์ของน้ำเสียชุมชน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียชุมชน อัตราการเกิด

และระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชน 

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำบัดและจัดการน้ำเสียชุมชน 

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของประเทศไทย 

 Source and characteristic of industrial 

wastewater, pollution situation from industrial 

wastewater, law on industrial wastewater 

treatment, wastewater treatment process, 

physical, chemical and biological treatment 

technology of industrial wastewater, adsorption 

by activated carbon, ion exchange, membrane 

filtration, electrodialysis, advanced oxidation 

process, sludge treatment and disposal from 

wastewater treatment system, application of 

wastewater treatment technology for industry 

     Sources, characteristics, effects and situation of municipal 

wastewater, law on municipal wastewater treatment, 

generation rate and collection system of municipal wastewater, 

municipal wastewater treatment processes, municipal 

wastewater treatment technology in physical, chemical and 

biological, community participation in treatment and 

management of municipal wastewater, municipal wastewater 

treatment system in Thailand 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
   282733 เทคโนโลยแีละการจัดการลุ่มน้ำ           3 (2-2-5) รายวชิา

ใหม่    Technology and Watershed Management 

         ธรณีสัณฐานของลุ่มน้ำและอุทกวิทยา ระบบนิเวศต้นน้ำ 

กลางน้ำ และปลายน้ำ องค์ประกอบของสมดุลน้ำ สถานการณ์

และปัญหาในการจัดการลุ่มน้ำ หลักการจัดการลุ่มน้ำ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเคร่ืองมือทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ การรวบรวม วิเคราะห์ และ

การแปลความหมายของข้อมูล การบริหารจัดการลุ่มน้ำในเชิง

พืน้ที่และเวลา การบรหิารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำ

และชุมชน 

   Geo-morphology of watershed and hydrology, upstream, 

midstream, and downstream ecosystems, components of water 

balance, situation and problem of watershed management, 

principles of watershed management, technology, and 

innovation of field instruments of hydrometeorology, geo-

information technology for water management, data collection, 

analysis, and interpretation, participative management with 

water user organizations and communities 

 

282741 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร 

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Agricultural Waste Utilization   

       องค์ประกอบและแหล่งกำเนิดของวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร ผลกระทบของวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปรมิาณวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตร เทคโนโลยีการอัดแน่นวัสดุ   

เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปทางอุณหเคมี กระบวนการ

ย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเอ็นไซม์

และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพ 

การผลิตไบโอเอธานอล การทำปุ๋ยหมัก การผลิต

ถ่านชีวภาพและถ่านกัมมันต์ การผบลิตเชือ้เพลิงอัด

แท่ง การผลิตเส้นใยวัสดุ 

  

      Components and sources of agricultural 

waste, environmental impacts of agricultural 

waste, reduction of agricultural waste, 

densification technology, thermochemical 

conversion technology, agricultural waste 

biodegradation by enzymes and effective 

microorganisms, biogas production, bioethanol 

production, bioethanol production, composting, 

bio-char and activarted carbon production, 

briquette production, fiber material production 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
282742 สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร                  3(2-2-5) 282741 เทคโนโลยี และการจั ดการสารเคมี ทางการ

เกษตร                              

3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา ชื่อ

วิชา และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 Bioproducts for Agriculture  Agrochemical Management and Technology 

      สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อ

การเกษตร สารชีวภัณฑ์จากพืชเพื่อกำจัดศัตรูพืช  

ฟีโมนเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์จาก

จุลินทรีย์เพื่อกำจัดศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์เพื่อการ

ปรับปรุงดิน ความเป็นพิษของสารชีวภัณฑ์เพื่อ

การเกษตรต่อสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร ข้อกำหนด

ของสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรมในระดับสากล 

การผลิตและการควบคุมคุณภาพสารชีวภัณฑ์เพื่อ

การเกษตร การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

แนวโน้มการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อการเกษตรใน

อนาคต 

       สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ประเภท คุณสมบัติทางเคมี การแพร่กระจาย และผลกระทบของ

การใช้สารเคมีทางการเกษตร  เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์

ปริมาณการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อมการ

จัดการสารเคมีทางการเกษตร ความเป็นพิษของสารเคมีทาง

การเกษตรต่อสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร  สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัด

ศัตรูพืช และการปรับปรุงดินข้อกำหนดของสารชีวภัณฑ์เพื่อ

การเกษตรในระดับสากล เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม

คุณภาพสารสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร แนวโน้มการใช้สารชีว

ภัณฑ์เพื่อการเกษตรในอนาคต  

 Current status of bioproducts in agriculture, 

botanical pesticides, pheromone pesticide, 

microbial pesticides, biofertilizers for soil 

improvement, toxicity of bioproducts on 

ecosystem, international regulation of 

bioproducts, production and quality control of 

bioproducts, integrated pest management, future 

perspective of bioproducts in agriculture 

    Current status of agrochemicals in agriculture, type and 

chemical properties, distribution and impact of agrochemical, 

technology for analysis of agrochemical residue in environment, 

agrochemical management, toxicity of agrochemicals on 

ecosystem, bioproducts for pest control and soil quality 

improvement, international regulation of bioproducts, production 

technology and quality control of bioproducts, future 

perspective of bioproducts in agriculture. 

 

   282742 การจัดการและนวัตกรรมการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่ 

   Biodiversity Conservation Management and Innovation 

       ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สถานภาพและการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผลกระทบของปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อคุณภาพ

ชีวติ ความยากจน ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

การผลิตและการบริโภค เทคโนโลยีและกลไกในการประเมินและ

บริหารจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การ

ปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและป้องกันการสูญพันธุ์ การแบ่งปัน

ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

การมีส่วนร่วมและนโยบายสาธารณะที่เป็นธรรม และการลด

ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ นวัตกรรมเชิงพืน้ที่เพื่อ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
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สาระที่

ปรับปรุง 
           The importance and use of biodiversity, biodiversity 

status and threats, the impact of biodiversity problems on the 

quality of life, poverty, food security, sustainable agriculture 

production and consumption, technologies and mechanisms for 

evaluating and managing ecosystems and biodiversity. spatial 

innovation for sustainable biodiversity conservation.      

 

282743 การประเมนิความเสีย่งและการจดัการ

สุขภาพ 

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Risk Assessment and HealthManagement   

 หลักการและแนวคิดในการประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การรับสัมผัสสารเคมีใน

มนุษย์ การบ่งชี้ความเป็นอันตราย การประเมินการ

ตอบสนองของสารเคมี การประเมินการรับสัมผัส 

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง การจัดการความ

เสี่ยง  นโยบายและหลักการจัดการสุขภาพ สภาวะ

แวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ เทคนิคที่ใช้ในการจัดการ

สุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจัดการสุขภาพ  

  

 Principles and concepts of health risk 

assessment, health risk assessment based on 

environmental factors, chemical exposure in 

humans, hazard identification, dose-response 

assessment of chemical, exposure assessment, 

risk characterization, , risk management, policy 

and principle for health management, effects of 

environmental to health, techniques to health 

management, risk communication and community 

participation in health management 
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สาระที่

ปรับปรุง 
   282743 เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้ 3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่ 
   Soil and forest resource Management and Technology 

        คุณสมบัติและโครงสร้างดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร

ดิน ป่าไม้ และระบบนิเวศ สถานการณ์และปัญหาทรัพยากรดิน

และป่าไม้ นโยบายและการบริหารงานทรัพยากรดินและป่าไม้  

ผลกระทบ การตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และการป้องกันมลพิษ

ของดินและป่าไม้  รูปแบบการจัดสรร การใช้ประโยชน์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและป่าไม้ เทคโนโลยีในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน ทางกายภาพ เคมีและ

ชีวภาพ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การรับรู้

ระยะไกล และจุลอุตุนิยมวิทยาเพื่อจัดการทรัพยากรดินและ

ทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ 

       Soil properties and structure, soil, forest resource and 

ecosystem relationship, situation and problems with soil and 

forest resource, policy and management of soil and forest 

resource, impact, inspections, improvements, and prevention of 

soil pollution and forest, use pattern and relevant law with soil 

and forest resource, technology to prevent and solve problems 

with soil, physical, chemical, and biological resources. 

application of geospatial technology, remote sensing and 

microclimatology to manage soil and forest resources,  resource 

economics, changes in land and forest use 

 

282744 นิเวศวทิยาเขตร้อนกับการเปลีย่น             

แปลงภูมอิากาศ                                              

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Tropical Ecology and Global Climate 

Change 

  

 โค รงส ร้ าง  ห น้ าที่ ใน ระบ บ นิ เวศ เขต ร้อ น 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเขตร้อน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลกต่อระบบนิเวศเขตร้อน  การตอบสนองและการ

ป รับ ตั ว ขอ งระบ บ นิ เวศ เขต ร้อนที่ มี ต่ อ ก าร

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้เขตร้อน การ

ตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคป่าไม้ในระบบนิเวศเขตร้อน   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
 Structures, functions and relationships of 

organisms in the tropical ecosystem, impact of 

globalclimate change on the tropical ecosystem, 

response and adaptation of the tropical 

ecosystems to global climate change, tropical 

forest greenhouse gases management, validation 

and verification of tropical forest greenhouse 

gases reduction project 

   

   282745 เทคโนโลยีและการจัดการขยะ            3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่    Solid Waste Management and Technology 

   สถานการณ์  ผลกระทบ และนโยบายการจัดการขยะ 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น และบทบาทของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะ การวางแผนการจัดการขยะ

เชิงยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะโดย

การมี ส่ วน ร่วม ของป ระชาชนแล ะอ งค์ ก รป ก ค รองส่ วน

ท้องถิ่น  รูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการขยะตามบริบทของ

พืน้ที่และชุมชนการเพิ่มมูลค่าของขยะ        

   Situation, impact and policy of solid waste, 

law,  regulations, local ordinance and role related organizations 

of solid waste management, strategic solid waste management 

planning, solving and management of the solid waste problems 

through public participation and local government, adding value 

of solid waste, form and technology of solid waste 

management in a community and area-base 

 

282751 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและ

สังคมยั่งยืน   

3(2-2-5)    ปิด

รายวชิา 

 Sufficiency Economics and Sustainable 

Society 

  

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและสังคม

ที่ ย่ังยืน สิ่งแวดล้อมเมืองการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายเศรษฐศาสตร์สี

เขียว ธุรกิจสีเขียวและการออกแบบผลิตภัณฑ์สี

เขี ย ว เท ค โน โล ยี แ ล ะ เค ร่ือ งมื อ จั ด ก าร ด้ าน

สิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  

รอยเท้าคาร์บอน รอยเท้าน้ำ รอยเท้านิเวศ ดัชนี

ความสุข 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
    Sufficiency economics, sustainable community 

and society, urban environment, social 

development and environment, environmentally 

consciousness promotion corporation social 

responsibility, green economy policy, green 

business and ecodesign, environmental 

management technologies and tools, life cycle 

assessment, carbon footprint, water footprint, 

ecological footprint, happiness index 

   

282752 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ

สิ่งแวดล้อม    

3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา 

 Environmental Public Issue Communication   

    ปัญหาการสื่อสารดา้นสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระ 

บวนการสื่อสาร การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การชี้

ประเด็นผ่านสื่อ การจัดการสื่อสารเชิงประยุกต์การ

ให้ และรับข้อมู ลกับสาธารณ ะ องค์ประกอบ

ค วาม ส ำ เร็ จ ใน ก า รสื่ อ ส าร  ก า รสื่ อ ส าร ใน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน วิธีการและ

รูปแบบการจัดกระบวนการสื่ อสารป ระเด็ น

สาธารณะ การสื่อสารประเด็นสาธารณะด้าน

สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการที่ส่งผลกระทบ

ด้านสิ่ งแวดล้อม การผลิตสื่อด้านส่งเสริมและ

จัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตสื่อ

เพื่อให้ข้อมูลเชิงเทคนิคและสาธารณะเมื่อเกิดภัย

พิบัติ 

  

     Environmental communicationproblem, 

development of communication processes 

strategic communication, media advocacy applied 

communication management, public information, 

factors in the successful Communication in the 

public communication process Media production 

for envirometal extension and conflict 

   

282753 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  3(2-2-5)    ปิด

รายวิชา  Environmental Economics   

 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย

กลไกตลาด และไม่ใช้กลไกตลาด ต้นทุนส่วนบุคคล 

สังคมและผลกระทบภายนอก ค่าเสียโอกาส ผู้ก่อ

มลพิษเป็นผู้รับผิดชอบมลพิษ เคร่ืองมือประเมิน

มูลค่าสิ่งแวดล้อมการ ประยุกต์ใช้ทางนโยบายกับ

เหตุการณ์สิ่งแวดล้อม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
 The environmental impact from economy 

growth, the market and non-market mechanism 

of economics tools, individual cost, social cost and 

externality, opportunity cost, the polluter pays 

principle, the environmental assessment tools, the 

environmental issues and application of policy 

   

วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

282781 วทิยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 282781 วทิยานิพนธ ์  12 หน่วยกติ ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
 Thesis  Thesis 

 การกำหนดหัวข้อการวิจัย การวิจัยเชิงลึกทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การนำผลงานวิจัยมา

เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานวิจัย

ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

 การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางสิ่งแวดล้อม 

 Identification of research topic, conducting 

advanced research in environmental science, 

thesis writing, research presentation and 

academic publication 

 Constructing new Knowledge by systematic research 

methodology, problem solving and publishing in related topic of 

science and environmental technology 

282782 วทิยานิพนธ์   38 หน่วยกิต 282782 วทิยานิพนธ์   36 หน่วยกิต ปรับ

จำนวน

หน่วยกิต

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 Thesis  Thesis 

 การกำหนดหัวข้อการวิจัย การวิจัยเชิงลึกทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การนำผลงานวิจัยมา

เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงาน และ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและลึกซึง้ สรา้งแนวทางใน

การแก้ไขการแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานคุณภาพใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางสิ่งแวดล้อม 

 Identification of research topic, conducting 

advanced research in environmental science, 

thesis writing, research presentation and 

academic publication 

 Investigation and constructing new knowledge related to 

environmental technology and management through systematic 

and in-depth research, constructing solution for solving 

problems,  publishing high quality research work in national or 

international journal with respect to science and environmental 

technology 

 

282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 
 Independent Study  Independent Study 

        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับปัญหาใน

หัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย การเผยแพร่ ใน

หัวข้อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางสิ่งแวดล้อม 

 Independent study on environmental science, 

natural resources and environmental 

management 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report 

writing, presenting, discussing in science and environmental 

technology 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา           

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดบับัณฑิตศกึษา           3(3-0-6) ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา  Intensive English for Graduate Studies  Intensive English for Graduate Studies 

        ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของ

บทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงเรียงความ การ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่าน

โดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและ

ฐานข้อมูลอิ เลคทรอนิกส์ เพื่ อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของ

ตน ระบบอา้งองิและการเขียนอ้างองิ 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและ

การเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การ

เขียนเรยีงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตน

สนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอา้งองิและการเขียนอ้างองิ 

 Academic English, types of reading texts, 

analytical reading and writing, paragraph writing, 

essay writing, expressing critical opinion towards 

reading texts through speaking and writing, using 

technology and electronic data base, citation 

system, and writing citation 

 Academic English, types of reading texts, analytical reading 

and writing, paragraph writing, essay writing, expressing 

critical opinion towards reading texts through speaking and 

writing, using technology and electronic data base, citation 

system, and writing citation 

 

   282701 สัมมนา 1(0-3-2) ปรับรหัส

วิชา 

คำอธิบาย

รายวิชา 

และปรับ

หมวดวิชา

จากวิชา

บังคับเป็น

วิชาบังคบั

ไม่นับ

หน่วยกิต 

 

   Seminar 

   การฝึกษะการสืบค้นและการนำเสนอ การสื่อสารทาง

วิชาการด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ

ภาษาอังกฤษ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถาม  จากบทความวิจัยด้ าน

เทคโนโลยีและการจัดการทางสิ่งแวดล้อมทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

   Practicing search and presentation skills , academic 

communication in technology and environmental management 

in English, collecting, presenting, discussing, and enquiring 

about research articles on technology and environmental 

management in both Thai and English 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

 

แผน ก แบบ ก1 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

282782 วิทยานิพนธ์ 9    หน่วยกิต 282782 วิทยานิพนธ์ 9     หน่วยกิต 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282782 วิทยานิพนธ์ 9    หน่วยกิต 282782 วิทยานิพนธ์ 9      หน่วยกิต 

   282701 สัมมนา 1(0-3-2) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9(1)   หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

                                    ภาคการศึกษาต้น 

282782 วิทยานิพนธ์ 9    หน่วยกิต 282799 วิทยานิพนธ์ 9      หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9      หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282782 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 282782 วิทยานิพนธ์ 9      หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9      หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)    

282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพบิัต ิ 3(2-2-5)    

   282711 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

   282712 เทคโนโลยเีชิงระบบในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

   282713 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม 3(2-2-5) 

282713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี   

3(2-2-5) 282714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

3(2-2-5) 

 รวม 9(3)หน่วยกิต  รวม 12(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282714 การจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มนำ้ 3(2-2-5)    

282715 เทคโนโลยแีละการจัดการมลพิษ

อากาศ 

3(2-2-5)    

282716 สัมมนา 1 1(0-2-1)   282701 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-2) 

2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 2827xx วชิาเอกเลือก 3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   282711 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 12(1)หน่วยกิต 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศกึษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

282717 สัมมนา 2  1(0-2-1)      

282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)    

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282781 วิทยานิพนธ์ 6 282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

 



107 
 

 

แผน ข 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

    3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)    

282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพบิัต ิ 3(2-2-5)    

   282711 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

   282712 เทคโนโลยีเชิงระบบในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

   282713 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม 3(2-2-5) 

282713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี   

3(2-2-5) 282714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

3(2-2-5) 

 รวม 9(3)หน่วยกิต  รวม 12(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282714 การจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มนำ้ 3(2-2-5)    

282715 เทคโนโลยแีละการจัดการมลพิษ

อากาศ 

3(2-2-5)    

2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 282701 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกติ) 1(0-3-2) 

2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 9(1)หน่วยกิต 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

282716 สัมมนา  1   1(0-2-1)    

2827xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

2827xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   2827xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      3 หน่วยกิต 282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      2 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282717 สัมมนา 2  1(0-2-1)    

282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      3 282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      4 หน่วยกิต 

 รวม 4 หน่วยกิต  รวม 4 หน่วยกิต 
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โดยใช้แบบจำลอง WRF-CMAQ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 , 

หนา้ 34-48. มกราคม 2561. 

ภัทรภูมิ เพียงตา, ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง  และ สิทธิชัย พิมลศรี. (2561). การจำลองความเข้มข้นของฝุ่น

ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในช่วงวิกฤตหมอกควันจังหวัดพะเยา. การ

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี 17, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ

ไทย, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561, โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัด

อุดรธาน,ี หนา้ 1-8.  
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มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  180 180 180 180 180 

7 นายอนุสรณ์ บุญปก 

 

33416008XXXXX ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี 

395 375 300 340 340 

8 นางสาวชญาน์นันท์ 

จิตมณ ี

35307001XXXXX 

 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
ชวีวทิยา 
ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวทิยาลัยนเรศวร 

15 15 15 15 15 

9 นายนพรัตน์  

สุริยะไขย 

15601001xxxxx Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

     วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน (หลกัสูตร

นานาชาต)ิ 

เทคโนโลยพีลังงานและการ

จัดการ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

180 180 180 180 180 

10 นายปฏพิทัธ์  

วงค์เรือง 

15799001XXXXX ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยแีละการจดัการ

สิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

345 340 280 325 325 
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ลำดับ ชือ่ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

 

2565 2566 2567 2568 2569 

11 นางสุชัญญา 

 ทองเครอื 

57101000xxxxx วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(เกียรติ

นิยม

อันดับ 1) 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

180 180 180 180 180 

12 นางสาวสุมล 

นลิรัตน์นศิากร 

31016009xxxxx ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

พันธุศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

180 180 180 180 180 

13 นางสาวพมิพ์ศิริ 

สุวรรณพัฒน ์

156010010xxxxx M.Eng. 

 

วท.บ. 

(เกียรติ

นิยม

อันดับ 2) 

Applied Chemistry and 

biotechnology 

จุลชวีวทิยา 

Ritsumeikan University, Japan 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

180 180 180 180 180 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ญ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี
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แผน ก แบบ ก1 

ขั้น

ป ี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี 

(YLO) 
PLO1 PLO2 PLO3 

PLO4 

ปีที่ 

1 

- สามารถอธิบายและเลือกใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญ หาด้ าน 

ภูมอิากาศ ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบกได้ 

✓    

 - สามารถอธิบายและวิ เคราะห์สาเหตุ ของปั ญ หา

สิ่งแวดล้อมด้าน ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศ

ทางบกได้ 

✓ ✓   

 - สามารถวางแผนดำเนินงานสำหรับงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

  ✓  

 - สามารถสรุปและนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้ 

    

ปีที่ 

2 

- สามารถวิ เคราะห์ และอภิ ปรายผลงานวิจั ยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

  ✓  

 
- สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

   ✓ 

 - สามารถนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

   ✓ 
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แผน ก แบบ ก2 

ขั้น

ป ี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี 

(YLO) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 

PLO4 

ปีที่ 

1 

- สามารถอธิบายและเลือกใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาด้าน ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบกได้ 

✓    

 - สามารถอธิบายและวิ เคราะห์ สาเหตุ ของปัญ หา

สิ่งแวดล้อมด้าน ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศ

ทางบกได้ 

✓ ✓   

 - สามารถวางแผนดำเนิน งานสำหรับ งานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

  ✓  

 - สามารถสรุปและนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้ 

    

ปีที่ 

2 

- สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศ

ทางบกได ้

  ✓  

 
- สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

   ✓ 

 
- สามารถนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

   ✓ 
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แผน ข 

ขั้น

ป ี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี 

(YLO) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO4 

ปีที่ 

1 

- สามารถอธิบายและเลือกใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาด้าน ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบกได้ 

✓    

 - สามารถอธิบายและวิ เคราะห์ สาเหตุ ของปัญ หา

สิ่งแวดล้อมด้าน ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศ

ทางบกได้ 

✓ ✓   

 - สามารถวางแผนดำเนินงานสำหรับ งานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

  ✓  

 - สามารถสรุปและนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้ 

    

ปีที่ 

2 

- สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศ

ทางบกได ้

  ✓  

 
- สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

   ✓ 

 
- สามารถนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำ 

และระบบนิเวศทางบกได้ 

   ✓ 

 

หมายเหตุ :  

PLO1  สามารถอธิบายหลักการสำคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาด้าน ภูมิอากาศ  

ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบก 

PLO2 นิสิตสามารถเลือกใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาด้าน 

ภูมอิากาศ  ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางบกได้ 

PLO3 สามารถวางแผนงาน ดำเนินงาน วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้าน ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศทางบก ได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 
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PLO4 นิสิตสามารถสร้างองค์ความรู้และแนวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา

ด้าน ภูมอิากาศ ทรัพยากรนำ้และระบบนิเวศทางบก  

PLO5 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านด้าน 

ภูมอิากาศ ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศทางบก โดยการสื่อสารในแวดวงวิชาการหรอืชุมชนได้ 
 

 

 


