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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Master of Engineering Program in Environmental Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลกัสูตร     :     1052 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 ภาษาอังกฤษ     :     Master of Engineering Program in Environmental Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อยอ่ (ไทย)    :     วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อเตม็ (อังกฤษ)    :     Master of Engineering (Environmental Engineering) 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ)     :     M.Eng. (Environmental Engineering) 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

4. จำนวนหนว่ยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า   36 (3)  หนว่ยกิต 

 4.1 แผน ก แบบ ก1  36 (3)  หน่วยกิต 

           4.2 แผน ก แบบ ก2 36 (3)  หน่วยกิต 

 4.3 แผน ข 36 (3)  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ใหป้ริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปกีารศกึษา 2565  ปรับปรุง

มาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 3/2564 วันที ่22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ

หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที ่21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบตัิได้หลังสำเร็จการศึกษา  

8.1  วิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ และระบบจัดการทางสิ่งแวดล้อม 

8.2  วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ผูป้ระเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

8.3  ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา

ออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม 

8.4  ผูป้ระกอบกิจการทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลำดับ ชือ่ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางเนทิยา กรธีาชาต ิ 36399001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 

2544 

2542 

2 นายศักดิ์สทิธ์ิ อิ่มแมน 34611000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

 

2552 

2549 

3 นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น 35507000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

การจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวทิยาลยัพะเยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

 

2561 

2548 

 

2546 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

       มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนประเทศในหลายมิติทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุที่ประเทศไทย

เผชิญกับการเปลี่ยนเปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างประชากรในประเทศ ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และความท้าทายใหม่ๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ทำให้ประเทศไทยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(2561-2580) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับประเด็น

ทางสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่  4 ข้อ ได้แก่  (1) พื้นที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) 

ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมายข้อ 6, 7, 9, 11, 12 และ 13) ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการ

พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ

องค์รวม ที่สามารถแก้ปัญหา และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชมและ

ประเทศได้ รวมถึงสามารถบริหารจัดการดูแลให้เกิดอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสภาพ

ภูมิอากาศ โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-Curve ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจที่สำคัญด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต 

ได้แก่  5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในส่วน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ 

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจทิัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในพิธีลงนามระดับสูง

ความตกลงปารีส (High-level signature ceremony for the Paris Agreement) ณ  สำนักงานใหญ่

สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม

เป็นภาคีความตกลงปารีส และแสดงเจตจำนงในระดับนโยบายของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลก
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เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งนี้ความสําคัญของความตกลงปารีส มีเป้าหมายในการ

เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมุ่งหวงัที่จะควบคุม

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศา

เซลเซียส จากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานและ

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ประเทศไทยมีการนำเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกต่อประชาคมโลก โดย

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายใน พ.ศ. 2573 ที่ เรียกว่า NDC (Nationally 

Determined Contribution) มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20-25 เมื่อเทียบกับการดำเนินงาน

ในกรณีปกติ จากทุกภาคส่วน (Economy-Wide) ซึ่งประเทศไทยมีแผน/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลด

ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม ได้แก่ แผนแม่บทการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

2558-2593 และแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 อันนำไปสู่

การสร้างกลไกและเครื่องมือในการรับมือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วยแนวทางดำเนินการ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ (2) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และ (3) การสร้างขีด

ความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งนี้การดำเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่  

1) ระยะก่อนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งดำเนินการตามแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) โดยต้องการลดก๊าซเรือน

กระจกร้อยละ 7-20 จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2563 จากสาขาพลังงานและขนส่ง ซึ่งจากผลการ

ลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยสามารถลดไปได้แล้วประมาณร้อยละ 14 ซึ่ง

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559 ที่ลดได้ประมาณร้อยละ 12  

2) ระยะภายหลังปี พ.ศ. 2563 ซึ่งดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด 

(Nationally Determined Contribution: NDC) โดยกำหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติภายใน

ปี พ.ศ. 2573 จากสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการ

จัดการของเสีย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย เพื่อศกึษา วิเคราะห์ 

รวบรวมข้อมูลและยกร่าง NDC ฉบับปรับปรุง ใหส้อดคล้องกับแนวปฏิบัติของความตกลงปารีส 

นอกจากนี้ภาคีความตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กำหนดพันธกรณีว่าต้องรายงานบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

แหล่งกำเนิดต่าง ๆ และปริมาณการกักเก็บก๊าซเรอืนกระจกจากแหล่งดูดซับ และต้องมีแผนรองรับเพื่อ

ยกระดับความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนให้รัฐภาคี

กำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งจะต้องดำเนินมาตรการเพื่อลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้ความร่วมมอืกับนานาประเทศ
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ในการลดปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศของโลกและแก้ไขปัญหาด้าน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย ดังนั้นปัจจุบันประเทศไทยจึงได้จัดทำ (ร่าง) 

พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... ขึ้น โดยอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นต่อ

พระราชบัญญัติดังกล่าว 

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งสร้างความเจริญเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางดา้นสิ่งแวดล้อมทีส่ามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จงึเป็นส่วนสำคญัช่วยขับเคลื่อนให้เปา้หมายการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุม

ตามสถานการณ์ 11.1 และ 11.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคนและความรู้

ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถแก้ปัญหาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์

รวมให้เกิดความยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Climate Change) สามารถรองรับการแข่งขันของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมทั้งการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้

ในประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน มีความรู้คู่คุณธรรม มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้และงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมกับงานที่ได้

รับผดิชอบ และความเป็นผู้นำรอบรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีวิชาชีพ  

 

            12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ

ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม จึงรับนโยบายจากทางคณะและดำเนินการหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ไดแ้ก่  

12.2.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบรับการผลิตคน

ไทยศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความท้าทายใหม่ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบองค์รวม 
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ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งมุ่งให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ

ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมี

ศักยภาพในทุกระดับองค์กร โดยมีการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ที่มี

ประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและผูท้ี่ตอ้งการเพิ่มทักษะความรูด้้านสิ่งแวดล้อม 

12.2.2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมี

โอกาสในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย “วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์

เชิงพาณิชย์” โดยผลงานวิจัยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เกิดเครือข่ายในการวิจัยและนำกลับมา

พัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้นิสิตในหลักสูตรได้ทำวิจัยในงานวทิยานิพนธ์หรือการศกึษาค้นคว้า

ดว้ยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ

อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการวิจัยเชิงอุตสาหกรรม ที่สามารถบริหารจัดการดูแลให้ เกิด

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการวิจัยพื้นฐานและควบคู่ไปกับการ

วิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพขั้นสูง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในวารสาร และงาน

ประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานที่เป็นที่ยอมรับ  

12.2.3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา “บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม” การบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มี

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ อุตสาหกรรม และชุมชน เพื่อช่วยใน

การสร้างจุดแข็งของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้มีการสอดแทรกกิจกรรมบริการ

วิชาการภายในหลักสูตร โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน และงานวิจัยมาประยุกต์ใช้

แก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของหน่วยงานราชการ อุตสาหกรรม และชุมชม 

12.2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้

มีเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาที่สร้างให้นิสิตมีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตามพันธกิจ “ทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย” ซึ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนผ่านประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

12.2.5 หลักสูตรมีการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความเที่ยงตรง และเปิดรับข้อคิดเห็นจากหลาย

ภาคส่วนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบระยะเวลาเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เข้าใจ
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เป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วน สอดคล้องกับพันธกิจ ”บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน” 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่มี 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ  

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ไดม้ีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และทำการติดตามผลการดำเนินการของแต่ละ

รายวิชาและนำผลการดำเนินการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร นอกจากนี้คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรยังมีหน้าที่ในการประสานกับนิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

เพือ่ให้ได้ข้อมลูป้อนกลับของหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีคณุภาพยิ่งขึน้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสตูร 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ขั้นสูงทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 

1.2  ความสำคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนประเทศในหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเผชิญกับ

การเปลี่ยนเปลงอย่างรวดเร็วที่ เกิดขึ้นกับโครงสร้างประชากรในประเทศ ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และความท้าทายใหม่ๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศจากปัญหามลพิษต่างๆ เช่น นำ้เสียจากอุตสาหกรรมและ

ชุมชน มลภาวะทางอากาศ มูลฝอยและกากของเสียอันตราย ทำให้ประเทศไทยมีการวางแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นทาง

สิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในมิติด้าน

สิ่งแวดล้อม (เป้าหมายข้อ 6, 7, 9, 11, 12 และ 13) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคม มุ่งสร้างความเจริญเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ดังนั้นการ

พัฒนาบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการรับมือและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญช่วย

ขับเคลื่อนให้เป้าหมายการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ 

ทั้งนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีเทคโนโลยีและบุคลากรระดับสูง

ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างจำกัด มีสถาบันอุดมศึกษาเพียงสามแห่งในเขตภาคเหนือและไม่ถึง

สิบแห่งทั่วประเทศที่ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการผลิตมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงยังคงมีความต้องการและมีความจำเป็นอย่างมาก คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้มีความทันสมัย 

สอดคล้องกับกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
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ระดับชุมชน ภูมภิาค และประเทศ ตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบูรณาการองค์

ความรู้เชิงลึกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการจัดการปัญหา

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.3.1 เพือ่ผลติมหาบัณฑิตที่ตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการปัญหา

สิง่แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 

1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน

การจัดการปัญหาสิง่แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชน ภูมภิาค และประเทศได้ 

13.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบสามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่าง

เหมาะสม ใฝ่หาความรูแ้ละประสบการณใ์นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

13.5  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่

มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ และเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชนและประเทศ 

 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO 1 สามารถอธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและบูรณ

การกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศได้ 

PLO 2 สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชน 

ภูมิภาค และประเทศได้ โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและบูรณการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม 

PLO 3 สามารถวางแผนงาน ดำเนินงาน วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

PLO 4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเขียน

และการพูดแก่ผูอ้ื่นในแวดวงวิชาการหรอืชุมชนได้ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพฒันา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับ

ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยใีน

งานดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

และมมีาตรฐานในระดับสากล 

หรืออย่างน้อยไม่ตำ่กว่าเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้ตาม

มาตรฐานสากล 

2. ตดิตามประเมนิหลกัสูตรอย่าง

สม่ำเสมอ 

3. เชญิผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ

เอกชนมามสี่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตร 

4. มกีารสร้างเครอืขา่ยกับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังในภาคเอกชน และ

ภาครัฐ ท้ังนี้เพือ่เป็นการระดม

ความคิดเห็นเพือ่ใชใ้นการปรับปรุง

หลักสูตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง

ความร่วมมอืเพื่อสนับสนุนท้ังใน

ด้านการเรียนการสอน และ

งานวจิัย 

1. มเีอกสาร มคอ. 2, 3, 4, 5 และ 

6 ที่สมบูรณ์ 

2. เอกสาร มคอ.7 

 

3. คำสั่งแต่งตัง้กรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

 

4. จำนวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็น

เครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 

หนว่ยงาน 

 

 

2. พัฒนาระบบและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวจิัย 

รวมถึงปัจจัยท่ีสนับสนุนระบบการ

เรียนการสอนและการวจิัย 

1.  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อ

การผลิตมหาบัณฑิตโดย 

1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน

การวจิัย 

1.2 มรีะบบสารสนเทศเพื่อการ

สนบัสนนุการวจิัย 

1.3  จัดสรรเงินงบประมาณเพือ่

การ พัฒนาหอ้งสมุดคณะ 

1.4 ส่งเสริมให้มีห้อง ปฏิบัติการท่ี

สามารถรองรับงานวจิัยระดับสูง 

1.5 ส่งเสริมให้นิสติแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเชงิวชิาการ

ระหว่างกัน 

 

 

1. ปริมาณการใชง้านฐานข้อมูล

ทางวิชาการ และ E-journal 

(จำนวนครัง้) 

 

2. สัดส่วนงบประมาณเพือ่การ

พัฒนาห้องสมุด 

3. จำนวน Unit research 

 

4. มสีถานท่ีทำงานวิจัยท่ีเอื้อตอ่

การแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 2.  พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลท่ี

มหาบัณฑติท่ีมีความสามารถใน

การพัฒนาทักษะด้านงานวจิัย 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนนุ  ให้

มหาบัณฑติเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในวารสาร และ/

 

 

 

 

5. ร้อยละของบทความทาง

วชิาการท่ีมีการตพีมิพ์เผยแพร่

ตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัย
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แผนการพฒันา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

หรือในท่ีประชมุวชิาการ 

2.2 จัดให้มีระบบสนับสนุนการ

พัฒนาในด้านภาษาต่าง 

ประเทศอย่างจรงิจัง 

2.3 มกีารเชญิวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมา

บรรยายอย่างสม่ำเสมอ 

กำหนด 

6. นสิติมคีวามสามารถทางดา้น

ภาษาอังกฤษเทียบเท่าตาม

เกณฑ์ของมหาวทิยาลยั 

7. เอกสารการเชญิวทิยากร

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. พฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้

และประสบการณ์เพยีงพอเพื่อ

การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

และการวจิัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

เข้าร่วมและเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการในท่ีประชมุทางวชิาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 

2. มกีารจดัให้มโีครงการเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การวจิัย เพ่ิมทักษะและ

ประสบการณ์แก่คณาจารย์ และ

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

3. คณาจารย์มกีารประเมินผลการ

สอนท่ีเอือ้ต่อระบบ PDCA เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน

ด้วยตนเอง 

1. ร้อยละของบทความทาง

วชิาการท่ีมีการตีพมิพ์เผยแพร่ 

2. จำนวนเงินงบประมาณท่ีจัดสรร 

3. จำนวนคร้ังต่อปีของการจัด

โครงการแก่คณาจารย์และ

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

4. สัดส่วนเงินงบประมาณที่ใช้

สนับสนุนโครงการ 

5. เอกสาร มคอ. 5 และ 6 

6. เอกสารการจัดทำแผนการ

พัฒนา/ปรับปรุง การจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

จากผลการประเมินการ

ดำเนนิงานทำรายงานใน

เอกสาร มคอ.7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดอืน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเที ยบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา             

ทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรองหรอืทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระทำโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

2.2.4 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.5 มีคุณสมบัตอิยา่งอื่นตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

2.2.6 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ก ระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสำเร็จ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณ ฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปญัหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน และการพูด 

2.3.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องบางสาขาวิชา มีพื้นฐานความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

          2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสติในข้อ 2.3  

2.4.1   มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม

สำหรับระดับบัณฑติศกึษา (ไม่นับหน่วยกิต) เพื่อปรับพืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษให้แก่นิสติที่เข้าใหม่ 

2.4.2   คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการอบรมปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดภาค

การศึกษาต้น ช้ันปีที่ 1 ในหัวข้อ “ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง” สำหรับผู้ที่สำเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องบางสาขาวิชาที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ครอบคลุมและไม่

สอดคลอ้งกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งนีร้ายละเอียดเนื้อหาอบรมหัวขอ้ดังกล่าว มดีังนี้ 

 ลักษณะและการวิเคราะห์ทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพของน้ำ น้ำเสีย อากาศ มูลฝอย 

และดิน การเก็บและรักษาตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง การแปลผลการวิเคราะห์ และการนำ

ผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสิง่แวดล้อม 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที ่1  10 10 10 10 10 

ช้ันปีที ่2   10 10 10 10 

         รวม  10 20 20 20 20 

จำนวนคาดวา่จะสำเรจ็การศึกษา   10 10 10 10 
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 2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

 

จำนวนนิสติ 
จำนวนนิสติแต่ละปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที ่1  15 15 15 15 15 

ช้ันปีที ่2   15 15 15 15 

          รวม  15 30 30 30 30 

จำนวนคาดวา่จะสำเรจ็การศึกษา  15 15 15 15 
 

 

 2.5.3 แผน ข  

 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที ่1  15 15 15 15 15 

ช้ันปทีี ่2   15 15 15 15 

          รวม  15 30 30 30 30 

จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  15 15 15 15 

 

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 
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       2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 2,687,500  2,787,500  2,887,500   2,987,500  3,087,500  

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

 72,000   72,000   79,000   79,000   86,000  

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

 43,000   43,000   43,000   50,000   50,000  

4. งบดำเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)   

 800,000   800,000   800,000   800,000   800,000  

รวมรายจ่าย 3,602,500  3,702,500  3,809,500  3,916,500  4,023,500  

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี  45,031   46,281   47,619   48,956   50,294  

   

2.7 ระบบการศึกษา 

               แบบช้ันเรยีน 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวทิยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 (3) หน่วยกิต 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

ลำดบัท่ี 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 ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1 

 

 

 
 

2 

3 

4 

งานรายวชิา                       ไม่น้อยกวา่ 

1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า  

วทิยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

รายวชิาบังคบัไม่นับหน่วยกิต * 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3-6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

20 

6 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

20 

12 

- 

6 

(3) 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

- 

24 

15 

9 

12 

- 

(3) 

30 

- 

30 

15 

15 

- 

6 

(3) 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกวา่ 36 63  36 38 (3) 38 (3) 38 (3) 36 (3) 36 (3) 36 (3) 

 

หมายเหตุ  *สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

               3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

  1) วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต 

283799 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

36  หน่วยกิต 

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน   3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

 

           3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวชิาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จำนวน         15  หน่วยกิต 

283701 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: อดตี ปัจจุบัน และอนาคต  

Climate Change: Past, Present and Future 

3(2-2-5) 

283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขั้นสูง 

Advanced Pollution Control Technologies 

3(2-2-5) 

283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมยุคใหม่          

Modern Pollution Control and Environmental Management 

3(2-2-5) 

283704 นโยบายและการจัดการด้านวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

Sustainable Environmental Engineering Policy and Management 

3(3-0-6) 

 

283705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5) 

   (ข) วชิาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 

283711 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

Climate Change and Sustainable Development 

3(2-2-5) 

 

283712 เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน  

Carbon Capture, Utilization and Storage Technologies 

3(2-2-5) 

 

283721 การออกแบบงานสุขาภิบาลอาคาร 

Building Sanitation Design 

3(2-2-5) 

 

283722 วิศวกรรมและการจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการ 

Integrated Wastewater Engineering and Management 

3(2-2-5) 
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283723 เทคโนโลยีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่  

Wastewater Reuse Technologies 

3(2-2-5) 

 

283724 เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพขั้นสูงสำหรับการจัดการน้ำเสีย 

Advanced Biogas Technology for Wastewater Management 

3(2-2-5) 

 

283731 วิศวกรรมและการจดัการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ 

Integrated Municipal Solid Waste Engineering and Management 

3(2-2-5) 

 

283732 เทคโนโลยีการฟืน้ฟูพืน้ที่ปนเปือ้นของเสยีอันตราย 

Hazardous Waste Site Remediation Technologies 

3(2-2-5) 

283733 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ 

Integrated Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

283796 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Special Topics in Environmental Engineering 

3(2-2-5) 

  2) วิทยานิพนธ์ จำนวน          12 หน่วยกิต 

283798 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

 12 หน่วยกิต 

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน   3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

 

         3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ก) วิชาเอกบังคับ จำนวน         15  หน่วยกิต 

283701 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: อดตี ปัจจุบัน และอนาคต  

Climate Change: Past, Present and Future 

3(2-2-5) 

283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขั้นสูง 

Advanced Pollution Control Technologies 

3(2-2-5) 

283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมยุคใหม่          

Modern Pollution Control and Environmental Management 

3(2-2-5) 

283704 นโยบายและการจัดการด้านวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Sustainable Environmental Engineering Policy and Management 

3(3-0-6) 

 

283705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5) 
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   (ข) วิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

283711 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

Climate Change and Sustainable Development 

3(2-2-5) 

 

283712 เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน  

Carbon Capture, Utilization and Storage Technologies 

3(2-2-5) 

 

283721 การออกแบบงานสุขาภบิาลอาคาร 

Building Sanitation Design 

3(2-2-5) 

 

283722 วิศวกรรมและการจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการ 

Integrated Wastewater Engineering and Management 

3(2-2-5) 

 

283723 เทคโนโลยีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่  

Wastewater Reuse Technologies 

3(2-2-5) 

 

283724 เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพขั้นสูงสำหรับการจัดการน้ำเสีย 

Advanced Biogas Technology for Wastewater Management 

3(2-2-5) 

 

283731 วิศวกรรมและการจดัการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ 

Integrated Municipal Solid Waste Engineering and Management 

3(2-2-5) 

 

283732 เทคโนโลยีการฟืน้ฟูพืน้ที่ปนเปือ้นของเสยีอันตราย 

Hazardous Waste Site Remediation Technologies 

3(2-2-5) 

283733 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ 

Integrated Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

283796 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Special Topics in Environmental Engineering 

3(2-2-5) 

 

  2) การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง จำนวน           6 หน่วยกิต 

283797 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

 

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน   3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   

Intensive English for Graduate Studies   

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

283799 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

283799 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

283799 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

283799 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

หมายเหตุ นิสิตที่เรียนแผน ก แบบ ก1 ต้องนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชา 283799 วิทยานิพนธ์ 
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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) 

(ไม่นับหนว่ยกิต) 

283701 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: อดตี ปัจจุบัน และอนาคต  

Climate Change: Past, Present and Future 

3(2-2-5) 

283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขั้นสูง 

Advanced Pollution Control Technologies 

3(2-2-5) 

283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมยุคใหม่          

Modern Pollution Control and Environmental Management 

3(2-2-5) 

283704 นโยบายและการจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

Sustainable Environmental Engineering Policy and 

Management 

3(3-0-6) 

283705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5) 

 รวม 15(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

283798 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 

2 หน่วยกิต 

 รวม 11 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

283798 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

5 หน่วยกิต 

 รวม 5 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

283798 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

5 หน่วยกิต 

 รวม 5 หน่วยกิต 

 

 

หมายเหตุ นิสิตที่เรียนแผน ก แบบ ก2 ต้องนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชา 283798 วทิยานิพนธ์ 
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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) 

283701 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: อดตี ปัจจุบัน และอนาคต  

Climate Change: Past, Present and Future 

3(2-2-5) 

283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขั้นสูง 

Advanced Pollution Control Technologies 

3(2-2-5) 

283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมยุคใหม่          

Modern Pollution Control and Environmental Management 

3(2-2-5) 

283704 นโยบายและการจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

Sustainable Environmental Engineering Policy and 

Management 

3(3-0-6) 

283705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5) 

 รวม 15(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

283xxx วชิาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

283xxx วชิาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Electives 

3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หน่วยกิต 

 รวม 3 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

283797 การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

Independent Study 

3 หน่วยกิต 

 รวม 3 หน่วยกิต 

 

 

หมายเหตุ นิสิตที่เรียนแผน ข ต้องนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในทุกภาค

การศกึษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 283797 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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3.1.5 คำอธบิายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศึกษา                            3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies       (ไม่นับหน่วยกิต) 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหวัข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน 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 

 

283701 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 3(2-2-5) 

 Climate Change: Past, Present and Future  

  ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความแปรปรวนสภาพอากาศ สภาพ

อากาศรุนแรง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความแปรปรวนภูมิอากาศในปัจจุบันจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศ การตรวจวัดและการวิเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศในอดีต 

ก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน การคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตด้วยแบบจำลองภูมิอากาศ การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของประเทศไทย  

Climate system, climate change and climate variability, extreme events, causes of 

climate change, climate variations in present due to ocean–atmosphere interactions, monitoring and 

analysis past climate characteristics, greenhouse gas and global warming, future climate 

projections by climate models, global climate change, climate change in Thailand   

 

283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advanced Pollution Control Technologies 

สมการสมดุลมวลสาร การจำลองถังปฏิกรณ์แบบกวนผสมสมบูรณ์ การถ่ายเทมวลสาร

และการลดลงของฟลักซ์ เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมมลพิษ การเคลื่อนที่และการแพร่กระจายของสาร

มลพิษ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการมลพิษแบบบูรณาการ การตรวจติดตามพื้นที่ปนเปื้อนและ

กรณีศึกษา การควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการกับการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Mass balance equation, completely mixed reactor modeling, mass transfer and flux 

decline, advanced technologies for pollution control, transportation and diffusion of pollutants, risk 
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assessment and integrated pollution management, contaminated site monitoring and case studies, 

integrated pollution control and climate change mitigation 

 

283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ 3(2-2-5) 

 Modern Pollution Control and Environmental Management 

  การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เทคนิคการป้องกันมลพิษ

ขั้นสูง การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานสะอาดสมัยใหม่ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เครื่องมือในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การ

ประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การวิเคราะห์วอ

เตอร์ฟุตพริ้นท์ การทำสมดุลมวลสารและพลังงาน การวิเคราะห์การไหลของสารและพลังงานเพื่อการ

จัดการของเสียและทรัพยากรอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้ลีนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บทบาท

ของการควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

Sustainable production and consumption for bio-circular-green (BCG) economy 

model, advanced pollution prevention techniques, resource recycling, waste-to-energy technology 

for modern clean energy, environmental and energy management system, environmental and 

energy management system tools, life cycle assessment, green supply chain management, carbon 

footprint assessment, water footprint assessment, mass and energy balance, material and energy 

flow analysis for sustainable waste and resource management, LEAN application for sustainable 

environmental management, the role of pollution control and environmental management in climate 

change   

 

283704 นโยบายและการจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Environmental Engineering Policy and Management 

  กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กฎหมายระหว่าง

ประเทศและกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับและนโยบายการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม ธรรมาภบิาลสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาอย่างยั่งยนื นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

Climate change laws and policies, international and national laws related to 

environmental management and sustainable development goals, sustainable development goals 

related to environmental management, sustainable development regulations and policies in both 
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developed and developing countries, strategic environmental assessment, cooperate environmental 

management (CEM), environmental governance related to sustainable development, environmental 

innovation 

 

283705 ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ

วิจัยเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Research definition, characteristic and goal, type and research process, research 

problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal and 

research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and 

research techniques in science and technology 

 

283711 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

 Climate Change and Sustainable Development 

  ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับต่างประเทศและใน

ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผลกระทบ ความเปราะบาง และการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก เศรษฐศาสตร์

ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ  

International and national climate change strategies and policies, sustainable 

development goals (SDGs), climate change impacts, vulnerability and adaptation, greenhouse gas 

mitigation technology, greenhouse gas mitigation mechanisms, climate change economics (CCE) 

 

283712 เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน 3(2-2-5) 

 Carbon Capture, Utilization and Storage Technologies 

 ภาพรวมของปัญหาและที่มาของก๊าซเรือนกระจก วัฏจักรคาร์บอน เทคโนโลยีการดัก

จับคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) เทคโนโลยีการดัก

จับและใช้ประโยขน์คาร์บอนไดออกไซด์ (CCU) ในทางตรงและทางอ้อม กรณีศึกษาโครงการนำร่องการ

ดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของ
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กระบวนการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ อนาคตของเทคโนโลยีการดัก

จับ การใชป้ระโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย 

 Overview of problems and sources of greenhouse gas, carbon cycle, carbon dioxide 

capture technologies, carbon dioxide capture and storage (CCS) technologies, direct and indirect 

carbon dioxide capture and utilization (CCU) technologies, the case studies of carbon dioxide 

capture, utilization and storage in the pilot scale project, life cycle assessment (LCA) of carbon 

dioxide capture, utilization and storage processes, the prospective of carbon dioxide capture, 

utilization and storage technologies in Thailand 

 

283721 การออกแบบงานสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

 Building Sanitation Design 

ความสำคัญของการสุขาภิบาลอาคารต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสุขาภิบาลอาคาร 

กฎหมายและระเบียบ การระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร การเลือกใช้ระบบบำบัด

น้ำเสียสำเร็จรูป และการจัดการมูลฝอยสำหรับอาคาร 

 Important of building sanitation on sustainable development, building sanitation, 

laws and regulations, air ventilation, design of plumbing systems, onsite wastewater treatment 

selection and solid waste management for building 

 

283722 วิศวกรรมและการจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการ                              3(2-2-5) 

                    Integrated Wastewater Engineering and Management  

 แหล่งกำเนิดน้ำเสีย การคำนวณปริมาณน้ำเสยี การวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย การเลือก

ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสยี การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียทาง

กายภาพ ชีวภาพ และเคมี การจดัการน้ำเสียเชิงบูรณาการกับเทคโนโลยีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ 

การจัดการน้ำเสียเชิงบูรณาการกับการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Wastewater sources, estimate amount of wastewater, analysis of wastewater 

characteristics, selection type of wastewater treatment plant, design of wastewater collection system, 

design of physical, biological, and chemical wastewater treatment plants, integrated wastewater 

management and wastewater recycling technology, integrated wastewater management and climate 

change mitigation 
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283723 เทคโนโลยีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ 3(2-2-5) 

 Wastewater Reuse Technologies 

  มุมมองในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำเสียสำหรับใช้เพื่อการ

ชลประทาน กฎระเบียบและมาตรฐานระดับประเทศและระหว่างประเทศในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำ 

ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการดำเนินการ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำตามวัตถุประสงค์ เทคโนโลยี

การบำบัดน้ำแบบค่าใช้จ่ายต่ำ ระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำ ต้นทุนและ

ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี ประโยชน์ของการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

Wastewater reuse in perspective, quality control of wastewater for irrigation use, 

regulations and standards at national and international level for wastewater reuse, water 

reclamation systems and implementation, fit-for-purpose water treatment technology, low-cost 

treatments technology, constructed wetland system for wastewater reuse, cost and technological 

efficiency, beneficial of wastewater reuse to greenhouse gas emission reduction 

 

283724   เทคโนโลยีก๊าซชวีภาพขั้นสูงสำหรับการจัดการน้ำเสีย                       3(2-2-5) 

 Advanced Biogas Technology for Wastewater Management 

กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ระบบก๊าซชีวภาพแบบอัตราการย่อยสลายสูง

และแบบผสมผสาน เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพขั้นสูง การจัดการผลิตภัณฑ์พลอยได้

จากระบบก๊าซชีวภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ การประเมินความ

คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพ ความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ  

Anaerobic digestion, high-rate and hybrid biogas system, advanced biogas 

upgrading technology, management of biogas system by-products, greenhouse gas emission 

diminishing via biogas technology, evaluating the economic feasibility of biogas system investment, 

safety of biogas system  

 

283731 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Municipal Solid Waste Engineering and Management 

  สมบัติและการวิเคราะห์มูลฝอยชุมชน สถานการณ์การจัดการมูลฝอยชุมชนในประเทศ

ไทย การคัดเลือกพื้นที่กำจัดมูลฝอย หลักการมูลฝอยเป็นศูนย์ การนำผลิตผลและพลังงานจากมูลฝอย

กลับมาใช้ประโยชน์ การบูรณาการเทคโนโลยีบำบัดมูลฝอยแบบต่าง ๆ สำหรับการจัดการมูลฝอยชุมชน

อย่างยั่งยืน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการกำจัดมูลฝอยชุมชนและแนวทางการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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Characteristics and analysis of municipal solid waste, municipal situation of solid 

waste management in Thailand, site selection, zero waste principle, utilization of products and 

energy from solid waste recovery, integration of solid waste treatment technologies for sustainable 

municipal solid waste management, greenhouse gas emission from municipal solid waste disposal 

and greenhouse gas mitigation options 

 

283732 เทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย 3(2-2-5) 

 Hazardous Waste Site Remediation Technologies 

หลักการของของเสียอันตราย เทคนิคการสกัดและตรวจวัดสารปนเปื้อนในเฟส

สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและกฎหมายควบคุมสาร

ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หลักการของธรณีวิทยา ลักษณะพื้นที่ปนเปื้อน เทคโนโลยีการฟื้นฟูดินและดิน

ตะกอนที่ปนเปื้อน เทคโนโลยีการฟืน้ฟูน้ำใต้ดนิและน้ำผวิดินที่ปนเปือ้น การประเมินการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของแต่ละเทคโนโลยี 

Principle of hazardous waste, extraction and analytical techniques of contaminants 

in environmental phase, health and environmental risk assessment, standards and regulations for 

contaminant control in the environment, principle of geology, contaminant site characterization, soil 

and sediment remediation technologies, groundwater and surface water remediation technologies, 

greenhouse gas emission assessment in each technology 

 

283733 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Environmental Impact Assessment 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเทคนิคการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แบบบูรณาการระหว่างแนวโน้มสิ่งแวดล้อมและ

นโยบาย กรณีศกึษา 

Environmental impact assessment (EIA) and strategic environmental assessment 

(SEA) guidelines, environmental impact assessment reporting, tools and technique for strategic 

environmental assessment, integrated analysis of environmental trends and policies, case studies 
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283796 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Special Topics in Environmental Engineering 

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรอืกรณศีึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การ

นำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study in environmental engineering, 

studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 

283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6    หน่วยกิต 

 Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

นำเสนอ และการอภิปราย การเผยแพร่ ในหัวข้อดา้นวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

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

discussing in environmental engineering topics 

 

283798 วิทยานิพนธ์ 12   หน่วยกิต 

 Thesis 

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาและการ

ตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงานวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Establishing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing research work in the aspect of environmental engineering   

 

283799 วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 

 Thesis 

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง การแก้ไข

ปัญหาและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานคุณภาพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในหัวข้อที่

เกีย่วข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  Establishing new knowledge through systematic and in depth research, problem 

solving and publishing high quality research work in national or international journal with respect to 

environmental engineering  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวชิา 

  3.1  เลข 0   หมายถึง   กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

  3.2  เลข 1    หมายถึง   กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  3.3  เลข 2   หมายถึง   กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมประปาและนำ้เสีย 

  3.4  เลข 3    หมายถึง    กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมของเสียและการ  

      จัดการสิ่งแวดล้อม 

  3.5  เลข 9   หมายถึง   หัวข้อพเิศษ/การค้นคว้าอสิระ/วิทยานิพนธ์ 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคณุวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายต่อพงศ์ กรธีาชาต ิ 36099001xxxxx รอง

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2550 

2544 

2542 

2 นายธีรชัย อำนวยล้อเจรญิ 15599000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

Diplôme 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

Cours De Recherche Européen 

Sur Les Atmosphéres 

ฟสิิกส์ประยุกต ์

ฟสิิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

Université Joseph Fourier De Grenoble, 

France 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

2555 

 

2552 

2550 

3 นางเนทิยา กรธีาชาต*ิ 36399001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2551 

2544 

2542 

4 นายศักดิ์สทิธ์ิ อิ่มแมน* 34611000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

 

2552 

2549 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายสิทธิชัย พมิลศรี 37301006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

 

2543 

2537 

6 นายอนุสรณ์ บุญปก 33416008XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลกัสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2554 

 

2548 

2542 

7 นายนพรัตน์ สุรยิะไชย 156010012XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

เทคโนโลยแีละการจดั

การพลังงาน 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

2561 

 

2556 

 

 

2554 

8 นายปฏพิัทธ์ วงค์เรือง 15799001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและการ

จัดการสิ่งแวดลอ้ม

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2555 

2553 

9 นายศตวรรษ ทนารัตน์ 35012005XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2561 

2548 

2544 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

10 นางสาวสุขุมา ชิตาภรณ์พันธ์ุ 36599007XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2556 

2546 

2540 

11 นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น* 35507000XXXXX อาจารย์ ปร.ด.   

 

วศ.ม. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวทิยาลยัพะเยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

 

2561 

2548 

 

2546 

12 นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

 

2545 

2540 

13 นายชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง 3669900XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2542 

2537 

หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 นายธเรศ ศรีสถติย์ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

2531 

2524 

2521 

2 นายนวดล เหล่าศริิพจน ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Chemical Engineering  

Chemical Engineering  

วศิวกรรมเคมี 

2546 

2543 

2542 

3 นายสุธา ขาวเธียร รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

Environmental Engineering 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

2540 

2536 

2533 

4 นายโกวิท สุวรรณหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วท.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

จุลชวีวทิยา 

2557 

2545 

2559 

2539 

5 นายณภัทร จักรวัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

Environmental Engineering 

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

2552 

2545 

2542 

6 นางสาวพลิาณ ีไวถนอมสัตย ์ อาจารย์ Ph.D. 

M.Phil. 

วท.บ. 

Biochemistry 

Biochemistry 

ชวีเคม ี

2542 

2539 

2537 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่มี 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1  คำอธิบายโดยย่อ  

แผน ก 

การทำวิทยานิพนธ์ คือ การทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้

คำปรึกษาและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น

วิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

ได้รับการเผยแพร่ดังนี ้

- แผน ก แบบ ก1 ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ  

- แผน ก แบบ ก2 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือนำเสนอ

ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

แผน ข 

การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่นิสิตสนใจ

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงร่างผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตร

กำหนด โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบ

และพัฒนาได้ สามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์

การค้นคว้าอิสระที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานการ

ค้นคว้าอิสระและผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน

การค้นคว้าอิสระได้รับการเผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได ้
  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  สามารถค้นคว้าหาแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้

ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดการและ

แก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้มได้อย่างยั่งยืน 
 

5.3  ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก1 ช้ันปีที่ 1-2 

แผน ก แบบ ก2 ช้ันปีที่ 1-2 

แผน ข ช้ันปีที่ 2 
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5.4  จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์ 36  หนว่ยกิต  

แผน ก แบบ ก2 วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  

แผน ข การคน้ควา้อิสระ  6  หน่วยกิต  
   

5.5  การเตรยีมการ 

5.5.1  นิสิตเลือกประเด็นที่สนใจ และขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านนั้นๆ 

5.5.2  อาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสติที่สนใจในประเด็นวิจัยที่ตรงกัน 

5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการดำเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

อิสระให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาทีก่ำหนด 

5.5.4  นิสิตนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระแก่คณะกรรมการ

สอบโครงร่าง 

5.5.5  อาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตเขียนผลงานเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หรอืนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ  

5.5.6  นิสติสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายกับคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ 

 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 

5.6.1  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนงานของ

วิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระของนสิิต 

5.6.2  คณะกรรมการสอบโครงร่างประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างการค้นคว้า

อิสระของนสิิต 

5.6.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตประเมินผลการเรยีนรู้ในการทำวิจัยร่วมกัน 

5.6.4  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนิสิต และประเมินผล

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5.6.5  คณะกรรมการสอบประเมินผลงานวิทยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอิสระของนสิิต 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม กั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ 

- จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อม และประเด็นความเชื่อมโยงของ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพิจารณา

ทั้งหลักการทางทฤษฎีและกรณีศึกษาต่างๆ 

2. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- จัดการเรียนการสอนเชงิแก้ปัญหา (Problem-based learning) 

โดยจำลองสภาพการเผชิญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมใน

กรณี ต่างๆ ร่วมกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ใน

ลักษณะโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน เพื่อให้นิสิตที่มี

พื้นฐานวิชาการที่แตกต่างกันมีการระดมความคิดตามความ

เชี่ยวชาญเฉพาะในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็น

ผูใ้ห้คำแนะนำ 

3. ทำงานวิจัยตามบริบทของพื้นที่

ศึกษา และสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัยแก่ชุมชน และ

แวดวงวิชาการได้ 

- ส่งเสริมการทำวิจัยในลักษณะกลุ่มวิจัยร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ หรือพัฒนาโจทย์วิจัยจากสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

ระดับชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ

บุคลากรในหน่วยงานที่ ร่วมวิจัย เป็นผู้ ให้คำปรึกษาและ

คำแนะนำ 

- สนับสนุนให้นิสิตนำเสนองานวิจัยวิทยานิพนธ์ในที่ประชุม

วิชาการ และ/หรือส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการของคณะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ ชุมชนหรือ

หน่วยงานเป้าหมาย 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 สามารถอธิบายและเลือกใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา

สิ่งแวดล้อมและบูรณการกับประเด็น

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

หรือบรรยายกึ่งอภปิราย ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

2. วางพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้น

หลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียน

และการปฏิบัติของนิสิตจากการ

สอบข้อเขียน 

2. ประเมินจากรายงานท่ีนิสิต

ค้นคว้า และการนำเสนอในชั้น

เรียน 
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PLO กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

ในกรณีศึกษาต่างๆ โดยมีการมอบหมาย

งานท้ังในลักษณะงานเด่ียวและงานกลุ่ม  

3. จัดให้มกีารเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

โดยการศึกษาดูงานหรือเชญิผู้เชี่ยวชาญท่ี

มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

เฉพาะเร่ือง 

3. ประเมินจากผลการอภิปราย

ในช้ันเรียน  

 

PLO 2  ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า

สิ่ ง แ วด ล้ อม ท่ี ซั บ ซ้ อน และก าร

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชน 

ภูมิภาค และประเทศได้ โดยวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาและบูรณการองค์

ความรู้ดา้นวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

1. จัดการเรียนการสอนเชิงแก้ ปัญหา 

(Problem-based learning) ให้นิสิตได้ฝึก

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ

แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ โดยจำลองสถานการณ์เผชิญกับ

ปัญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อมและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชน 

ภูมภิาค และประเทศ  

2. มอบหมายโจทย์ปัญหาหรือโครงงาน

ป ระ เด็ น ด้ าน สิ่ ง แ วด ล้ อ ม แล ะก าร

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับ

รายวชิา  

3. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาหัวข้องานวิจัย

วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

จากการเรียนในรายวชิาต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 

1. ประเมินความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา จากการ

อภิปรายแนวคิดการแก้ปัญหาใน

ชัน้เรียน 

2. ประเมินจากโจทย์ปัญหาหรือ

โครงงานท่ีทำในรายวชิา 

3. ประเมินจากการนำเสนอความ

เชื่อมโยงของรายวิชากับหัวข้อ

งานวจิัย 

PLO 3 ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น ง า น 

ดำเนินงาน วิเคราะห์และอภิปราย

ผลงานวิจั ยห รือนวัตกรรมด้ าน

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ได้ เห ม า ะ ส ม ต า ม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาแนวทางการ

ด ำ เนิ น ก า ร วิ จั ย วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการ

เรียนในรายวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ

การให้คำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

2. จัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้

คำแนะนำจากอาจารย์ ท่ีปรึกษา โดย

สอดแทรกความสำคัญของจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชพีในการทำงานและ

การทำวิจัยดา้นวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

1. ประเมินโดยการตรวจสอบ

ความถูกต้องของงานวิจัยโดย

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

2. ประเมิ น จากก ารนำเสนอ

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน

แต่ละภาคการศกึษา 

3. ประเมินจากการสอบโครงร่าง 

แ ล ะ ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  

PLO 4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้

จากงานวิจัยห รือนวัตกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยการเขียนและการ

พูดแก่ผู้อื่นในแวดวงวิชาการหรือ

ชุมชนได้ 

1. การนำเสนอปากเปล่าหน้าชั้นเรียนใน

รายวิชา รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัย

ใน งา น ป ระ ชุ ม วิ ช า ก า ร  โด ย ได้ รั บ

คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์

ท่ีปรึกษา 

1. ประเมินจากทักษะการพู ด

อ ธิบายระหว่ างการนำเสนอ 

เนื้อหาและการเรียบเรียงเนื้อหาที่

นำเสนอ รวมถึงการตอบคำถาม

ต่างๆ 
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PLO กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

2. การเขียนรายงานทางวิชาการใน

รายวิชา เล่มวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง และบทความทาง

วชิาการ โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์

ผู้สอนหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

2. ประเมินจากเนื้อหาและการ

เรียบเรียงเนื้อหาในงานท่ีเขียน 

รวมถึงความถูกต้องของภาษา 
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ตารางแสดงความเชือ่มโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม     

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   ✓  
(2) มวีนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  ✓ ✓  

(3) เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์  ✓  ✓ 
(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

✓ ✓   

2. ความรู้     
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาคน้คว้าในสาขาวิชา ✓ ✓ ✓  
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้   ✓  
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม  ✓ ✓  

3. ทักษะทางปัญญา     

(1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาแนวคดิริเร่ิม สรา้งสรรค์ เพื่อตอบสนองประเดน็หรือปญัหา  ✓ ✓  
(2) สามารถสงัเคราะห์และบูรณาการผลงานวชิาการหรือองคค์วามรู้เดิมในการพัฒนาความคดิใหม่ๆ  หรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่   ✓  
(3) สามารถใชเ้ทคนิคทั่วไปหรือเทคนคิเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค ์  ✓ ✓  
(4) สามารถขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิัติจากการวางแผนและดำเนนิการวจิัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   ✓  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ     
(1)  สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง   ✓  
(2) มีความรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมือกับผูอ้ื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

✓    
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ✓  ✓  

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง   ✓  
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใช้ในการศึกษาคน้คว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา   ✓  
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ในวงการวิชาการ วิชาชีพและชมุชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
   ✓ 

6. สุนทรียภาพ     
(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม   ✓ ✓ 
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ     

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓  
(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม    ✓ 

หมายเหตุ :  

PLO 1  สามารถอธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและบูรณการกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ 

PLO 2 สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชน ภูมิภาค และประเทศได้ โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

และบูรณการองค์ความรูด้้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

PLO 3 สามารถวางแผนงาน ดำเนินงาน วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

PLO 4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเขียนและการพูดแก่ผูอ้ื่นในแวดวงวิชาการหรือชุมชนได้ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

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

หมวดวิชาเอกบังคบั     

283701 การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ: อดีต ปัจจบัุน และ อนาคต ⚫ ⚫   

283702 เทคโนโลยกีารควบคุมมลพิษขั้นสูง ⚫ ⚫   

283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอ้มยุคใหม ่ ⚫ ⚫   

283704 นโยบายและการจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื  ⚫ ⚫   

283705 ระเบียบวธีิวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ⚫ ⚫ ⚫ 

หมวดวิชาเอกเลือก     

283711 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยนื ⚫ ⚫   

283712 เทคโนโลยีการดักจับ การใชป้ระโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ⚫ ⚫   

283721 การออกแบบงานสขุาภบิาลอาคาร ⚫ ⚫   

283722 วศิวกรรมและการจัดการนำ้เสียแบบบูรณาการ ⚫ ⚫   

283723 เทคโนโลยกีารนำนำ้เสียกลับมาใชใ้หม่  ⚫ ⚫   

283724 เทคโนโลยกี๊าซชีวภาพขั้นสูงสำหรับการจัดการนำ้เสีย                        ⚫ ⚫   

283731 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอยชมุชนแบบบูรณาการ         ⚫ ⚫   

283732 เทคโนโลยีการฟืน้ฟูพื้นท่ีปนเปือ้นของเสียอันตราย ⚫ ⚫   

283733 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ⚫ ⚫   

283796 หัวขอ้พิเศษทางวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม ⚫ ⚫   

283797 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง   ⚫ ⚫ 
283798 วทิยานพินธ์  ⚫ ⚫ ⚫ 
283799 วทิยานพินธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

นำมาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มคีวามเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคดิใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา

ที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดำเนินการ

วิจยัหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจั ดการปัญหา             

ได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มี ความรับผิด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตน เองให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ                 

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
 

          6. สุนทรียภาพ 

   (1) มีความรู้ ความเขา้ใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

  2.1.1  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตาม

แผนการสอน 

  2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนสิิต 

  2.1.3  การทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์และมีระบบการติดตามความก้าวหน้าการทำ

วิทยานิพนธ์ โดยนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการที่

ติดตามความก้าวหน้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา มีการนำเสนอต่อที่ประชุมในวิชา

สัมมนา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

และรายงานผล 

 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสำเร็จการศึกษา    

เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร ดังต่อไปนี ้

 2.2.1 ภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จ

การศึกษาทั้งในประเด็นระยะเวลาในการมีงานทำ ความเห็นของมหาบัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ 

และความมัน่ใจของตนเองในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาทีเ่รียนตามหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคดิเห็นในการปรับหลักสูตร 

 2.2.3 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบ

การศกึษา และเข้าทำงานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

 2.2.4 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร และ/หรือ

เป็นอาจารย์พเิศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู ้และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

 การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้

แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ด้วยข้อเขียนและ/

หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรบัให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน   

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิด

ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาํเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย      

ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้น

แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ

รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์

และจุดมุง่หมายของหลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องบัณฑิต 

1.3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการกำหนดภาระงานและตัวชี้วัดภาระงานที่มีความ

ชัดเจน โดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงในระยะแรก  

1.3  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ

เรียนการสอนในหลักสูตร ทั้งทางด้านเทคนิคการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิด

การพัฒนาวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตลอดระยะเวลาการดำเนินการหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี 

 2.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู ้ 

 2.1.3  สนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรก้าวเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) 

 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน     

และเข้าร่วมประชุมวชิาการด้านสิง่แวดล้อมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาต ิ 

 2.2.3  ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยพัฒนา    

การเรียนการสอน และความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการ 

ทีสู่งขึ้น 

 2.2.5  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดแนวทางในการกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตัวแทนจากสภาวิศวกร และตัวแทนภาคเอกชน เพื่อ

ร่วมพิจารณากำหนดเนื้อหาวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล วางแผน และประเมินการดำเนินการของหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานในทุก ๆ ด้าน นอกจากนีค้ณะพลังงานและสิง่แวดล้อมยังสนับสนุนให้มีระบบการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรในทุกปีการศึกษา โดยเป็นการประเมินจากภายในหลักสูตรเอง และมีผู้ประเมินจาก

ภายนอก เพื่อให้หลักสูตรสามารถนำขอ้เสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ทำการประเมินคุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพของ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ โดยการให้ผู้ใช้มหาบัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง

หรือผู้บริหารของสถานประกอบการที่มหาบัณฑิตทำงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา

คุณลักษณะมหาบัณฑิตและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไป 

 

2.2 การได้งานทำหรอืผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

1) มกีารสำรวจการได้งานทำของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อ

เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

2) มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมยัอยู่เสมอ 
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3) มีการศึกษาข้อมูลวิจัยความต้องการมหาบัณฑิตของตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่

ต้องการของมหาบัณฑิต เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้มหาบัณฑติ 

4) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษานิสิตจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

3. นิสิต 

3.1 การรับนสิิต 

หลักสูตรมีการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรได้มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้า

ศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้มีการประเมินจำนวนรับเข้าตามแผนการรับ โดยการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ เพื่อติดตามจำนวนการรับและวางแผนการรับเข้าในปีการศึกษาถัดไป การคัดเลือกนิสิต

เพื่ อเข้าศึกษาจะพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิ ของผู้สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์  โดย

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

1) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแนะนำหลักสูตร ชี้แจงเรื่อง

ทุนการศึกษา และพูดคุย แนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตมีการเตรียมตัว

ก่อนเข้าเรียน 

2) มีการจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำช้ันปีเพื่อให้คำปรึกษาทั่วไป และจัดให้มี

ระบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการศึกษาแบบ แผน ก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ในการศกึษาแบบ แผน ข  

3) จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจรงิ  

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาต่างๆ และการดู

งานที่เกีย่วข้องกับการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 

5) จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง

พิเศษเฉพาะเรื่อง 
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3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ  

1) การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนิสิต มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่

ของนิสิตจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรึกษากับ

อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีถึงผลการเรียน ปัญหาทีเ่กิดขึน้ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควรปฏิบัติ  

2) การติดตามความก้าวหน้าในการทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองของนิสิต จากการเข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง รวมถึงเข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในทุก

ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวปฏิบัติการตดิตามความก้าวหน้านิสิตในหลักสูตรบัณฑติศกึษา คณะ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

3) การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังสำเร็จการศึกษา มีการ

จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่

ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรยีนการสอน 

4) การจัดการข้อร้องเรียน และมีการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนิสติ การจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสติ มีช่องทางหลักๆ ได้แก่  

- รอ้งเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรอือาจารย์ผูส้อน  

- รวมถึงรอ้งเรียนโดยตรงผ่านคณบดี 

 

4. คณาจารย์ 

4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

มีระบบและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และ/หรือมีความเช่ียวชาญ

ในสาขาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชาและคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กำหนด กำหนดนโยบายในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษผู้ที่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยายเสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือวิทยากรพิเศษต้องเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยปริญญาเอก และ/หรือ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นพิ เศษ และมี

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนาอาจารย์ประจำ

หลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวชิาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง   

 

4.2  คุณภาพอาจารย์ 

กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมส่ิงแวด

ล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการตามกรอบ
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นโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนาการทางด้าน

วิชาการ โดยจัดใหม้ีระบบติดตาม ดังนี้ 

1)  มีระบบการติดตามและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

2)  มีระบบการติดตามและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ 

4.3  ผลทีเ่กดิกับอาจารย์  

1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์ เพื่อ

นำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์ 

2) มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร เพื่อ

นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนื้อหารายวชิาและการจดัการเรียนการสอน 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1) มีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  

2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

3)  อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล และดูความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง

พอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑติ 

4)  อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อนมีการ

ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรยุบหรอืเพิ่มใหม่ 

5)  ทำการสำรวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูล

พืน้ฐานในการพฒันา และปรับปรุงหลักสูตร 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1)  การพิจารณากำหนดผูส้อน 

มกีารพิจารณาและกำหนดผูส้อนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ของรายวิชานั้นๆ 

2)  การกำกับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
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มีการกำกับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแลคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึงมีระบบ

การตดิตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ. 4  

3)  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสติ 

มีการจดัช่องทางการสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสติ 3 ช่องทาง คือ  

ช่องทางที่ 1: อาจารย์ทีป่รึกษาช้ันปี หรอือาจารย์ผูส้อน 

ช่องทางที่ 2: คณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ช่องทางที่ 3: รองคณบดีฝ่ายวชิาการ หรอืรองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต  

4)  การอุทธรณ์ของนสิิต 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่

จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่

ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

มีการจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยจาก

รายงานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่จัดทำขึ้นใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา โดยการประเมิน

พิจารณาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และมีกรรมการในการกำกับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต นอกจากนี้มีการ

ประเมินหลักสูตรรายปีใน มคอ.7 เพื่อทราบผลการดำเนินการหลักสูตร เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการนำเสนอ

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ   

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม วางแผนงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้ เพื่อจัดซื้อตำรา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและ

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ

สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีหนังสือด้าน

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้นคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จงึมทีรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจดัการเรียนการสอน ดังนี ้  
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1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน

สอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2) มีห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งห้องปฏิบัติการน้ำดี ห้องปฏิบัติการน้ำเสีย 

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางอากาศ และห้องปฏิบัติการขยะ ที่มีความพร้อมทั้ง

เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำวิจัย โดยมี

การบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 

3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

และมโีปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ประกอบการสอน 

4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิดสอนทั้ง ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมเีพียงพอ 

5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน ในวิชา

ปฏิบัติการต่อจำนวนนิสติในอัตราส่วนทีเ่หมาะสม 

 

6.2 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่งปีการศกึษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้  

1) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ

หลักสูตร สำรวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตำราที่ใช้ในการเรียน

การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

3) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4) มกีารศึกษาความต้องการ และนำมาวางแผนการจัดหาและจัดทำแผนการใช้ทรัพยากร

ในการเรียนการสอน 

5) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่

เกี่ยวข้อง เพือ่บริการให้อาจารย์และนสิิตได้ศกึษาค้นคว้า ทำวิจัย และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6) จัดให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

7) ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
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6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินจากประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต และผู้ช่วยสอน มีส่วนร่วมติดตามการใช้ทรัพยากร 

ทั้งตำรา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์  ให้ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และนำผลการ

ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และข้อมูลการใช้ทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

 ดัชนีบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา 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 หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
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 ดัชนีบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มตี่อบัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตวับ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไมน่้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสตูร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ

เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตจากการอภิปราย การ

โต้ตอบจากนิสิต การตอบคำถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็

ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้

ผู้เรียนเข้าใจได้ ควรปรับปรุงวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้

ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป หากพบว่ามีปัญหา ควรมีการดำเนินการปรับปรุง

การเรียนการสอนและระบุไว้ใน มคอ. 5 

 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 กำหนดให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน เช่น ประเมินทักษะด้านกล

ยุทธ์การสอน และการใช้สื่อในการสอนในทุกๆรายวิชา และผู้สอนทำการประเมินกลยุทธ์การสอนในแต่

ละตวัชี้วัดผ่าน มคอ.5 เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ทางหลักสูตรต่อไป 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

ทำการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยมีการประชุมเพื่อประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน

ในทุกรายวิชาและจัดทำเป็น มคอ.7 ซึ่งมีการจัดทำในทุกปีการศึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้

หลักสูตรจากการเรียนการสอน รวมทั้งการสำรวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและผู้ใช้มหาบัณฑิตผ่าน

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังสามารถประเมินได้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้

ความเห็นชอบในรายงานการดำเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินโดยใช้รายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา และการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนนิงาน ในแต่ละปี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งหมดใน

ภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้
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ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำตลอดเวลาที่พบปัญหาสำหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทำทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อใหห้ลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผู้ใชม้หาบัณฑติ 
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ภาคผนวก 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัพะเยา  

ว่าด้วย การศกึษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรือ่ง  

หลักเกณฑ์และแนวปฏบิตัใินการเทียบโอนผลการเรียน  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
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ภาคผนวก ง   
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรยีบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 
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 ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1 

 

 

 

 

2 

3 

4 

งานรายวชิา                        ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น          ไม่นอ้ยกว่า                               

1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  

วทิยานิพนธ์                        ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  ไม่น้อยกว่า 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3-6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

20 

6 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

20 

12 

- 

6 

(3) 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

- 

24 

15 

9 

12 

- 

(3) 

30 

- 

30 

15 

15 

- 

6 

(3) 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36 36 38 (3) 38 (3) 38 (3) 36 (3) 36 (3) 36 (3) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรบัปรุง พ. ศ. 2565 

 

หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รบัปรุง 

วิชาเอกบงัคับ วิชาเอกบงัคับ  

 283701 การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ:       3(2-2-5) 

  อดตี ปัจจุบัน และอนาคต 

  Climate Change: Past, Present and Future  

  ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

และความแปรปรวนสภาพอากาศ สภาพอากาศรุนแรง 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความแปรปรวน

ภูมิอากาศในปัจจุบันจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทร

และบรรยากาศ การตรวจวัดและการวิเคราะห์ลักษณะ

ภูมิอากาศในอดีต ก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

การคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตด้วยแบบจำลอง

ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การ

เปลี่ยนแปลงภมูอิากาศของประเทศไทย  

Climate system, climate change and climate 

variability, extreme events, causes of climate change, 

climate variations in present due to ocean–atmosphere 

interactions, monitoring and analysis past climate 

characteristics, greenhouse gas and global warming, 

future climate projections by climate models, global 

climate change, climate change in Thailand   

เปิดรายวิชาใหม่ 

 283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขั้นสูง   3(2-2-5) 

 Advanced Pollution Control Technologies 

สมการสมดุลมวลสาร การจำลองถังปฏิกรณ์

แบบกวนผสมสมบูรณ์ การถ่ายเทมวลสารและการ

ลดลงของฟลักซ์ เทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมมลพิษ 

การเคลื่อนท่ีและการแพร่กระจายของสารมลพิษ การ

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการมลพิษแบบบูรณา

การ การตรวจติดตามพื้นท่ีปนเปื้อนและกรณีศึกษา 

การควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการกับการลดผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Mass balance equation, completely mixed 

reactor modeling, mass transfer and flux decline, 

advanced technologies for pollution control, transportation 

and diffusion of pollutants, risk assessment and integrated 

pollution management, contaminated site monitoring and 

case studies, integrated pollution control and climate 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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change mitigation 

 283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการ   3(2-2-5) 

สิ่งแวดล้อมยุคใหม่     

Modern Pollution Control and Environmental 

Management  

การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับโมเดล

เศรษฐกิจ BCG เทคนิคการป้องกันมลพิษขั้นสูง การ

หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ เทคโนโลยีการเปลี่ยน

ของเสียเป็นพลังงานสะอาดสมัยใหม่ ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เครื่องมือในการจัดการระบบ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประเมินวัฏจักรชีวิต การ

จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว การวิเคราะห์คาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ การทำสมดุล

มวลสารและพลังงาน การวิเคราะห์การไหลของสาร

และพลังงานเพื่อการจัดการของเสียและทรัพยากร

อย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้ลีนในการจัดการส่ิงแวดล้อม

ท่ียั่งยืน บทบาทของการควบคุมมลพิษและการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

Sustainable production and consumption for 

bio-circular-green (BCG) economy model, advanced 

pollution prevention techniques, resource recycling, 

waste-to-energy technology for modern clean energy, 

environmental and energy management system, 

environmental and energy management system tools, 

life cycle assessment, green supply chain management, 

carbon footprint assessment, water footprint 

assessment, mass and energy balance, material and 

energy flow analysis for sustainable waste and 

resource management, LEAN application for sustainable 

environmental management, the role of pollution control 

and environmental management in climate change 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 283704 นโยบายและการจัดการด้าน        3(3-0-6) 

 วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

 Sustainable Environmental Engineering Policy 

 and Management 

กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กฎหมายระหว่างประเทศและ

กฎหมายในประเทศ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บก ารจัดการ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายการ

เปิดรายวิชาใหม่ 
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พัฒนาอย่างยั่ งยืน ท่ี เกี่ย วข้องกับการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ข้อบังคับและนโยบายการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีกำลัง

พัฒนา การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การ

จัดการสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่ วนร่วม ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อมขององค์กรท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นวัตกรรมด้านส่ิงแวดลอ้ม  

Climate change laws and policies, international 

and national laws related to environmental management 

and sustainable development goals, sustainable 

development goals related to environmental 

management, sustainable development regulations and 

policies in both developed and developing countries, 

strategic environmental assessment, cooperate 

environmental management (CEM), environmental 

governance related to sustainable development, 

environmental innovation 

283701 กระบวนการทางเคมฟีิสิกส์และ      3(2-2-5) 

 ชีวภาพสำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม                                                                    

 Physico-chemical and Biological Processes 

for Environmental Engineering  

สมดุลมวลสาร โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชัน  

กระบวนการแยกตะกอนและของเหลว การตกตะกอนผลึก 

การปรับพีเอช การแลกเปลี่ยนอิออน การฆ่าเชื้อโรค การ

ถ่ายเทก๊าซ กระบวนการออกซิเดชัน การกรองผ่านทราย 

หลักการบำบัดทางชีววิทยา ไคเนติกส์ของการเติบโตของ

จุลินทรยี์ กระบวนการบำบัดแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน 

Mass balance, coagulation and flocculation, 

solid and liquid separation processes, precipitation, pH 

adjustment, ion exchange, disinfection, gas transfer, 

oxidation process, sand filtration, fundamental of 

biological treatment, kinetics of microorganism growth, 

aerobic and anaerobic treatment processes 

 ปิดรายวิชา 

283702 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 

 และเทคโนโลย ี

 Research Methodology in Science and 

Technology  

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิ จัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย 

283705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร ์    3(2-2-5) 

 และเทคโนโลยี 

 Research Methodology in Science and 

Technology  

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย 

ปรับรหัสวิชา 
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ตัวแปรและสมมุ ติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

Research definition, characteristic and goal, 

type and research process, research problem 

determination, variables and hypothesis, data 

collection, data analysis, proposal and research report 

writing, research evaluation, research application, 

ethics of researchers, and research techniques in 

science and technology 

ตัวแปรและสมมุ ติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

Research definition, characteristic and goal, 

type and research process, research problem 

determination, variables and hypothesis, data 

collection, data analysis, proposal and research report 

writing, research evaluation, research application, 

ethics of researchers, and research techniques in 

science and technology 

283711 การจัดการและการควบคุมมลพิษ   3(2-2-5) 

อากาศ 

Air Pollution Control and Management  

สถานการณ์คุณภาพอากาศในเอเชียและ

ประเทศไทย ผลกระทบของมลพิษอากาศ สารมลพิษ

หลักและแหล่งกำเนิด การจัดการคุณภาพอากาศ 

มาตรฐานและกฎหมาย การเก็บตัวอย่างและการ

วิเคราะห์สารมลพิษ หลักการควบคุมทางวิศวกรรม 

หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซ อุตุนิยมวิทยาด้าน

มลพิษอากาศ แบบจำลองคุณภาพอากาศ 

Status of air quality in Asia and Thailand, 

effect of air pollution, critical pollutants and sources, air 

quality management, standards and regulations, 

sampling and analysis methods, engineering control 

concept, control principles for particulate matter and 

gaseous pollutants, air pollution meteorology, air 

quality models 

 ปิดรายวิชา 

283721 วศิวกรรมการประปาและบำบัด      3(2-2-5) 

น้ำเสยีขั้นสูง                             

Advanced Water Supply and Wastewater 

Treatment Engineering  

คุณภาพน้ำดิบ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี กระบวนการบำบัดน้ำ

เสียทางชีวภาพ เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำและน้ำเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในงาน

อุตสาหกรรม กระบวนการเมมเบรน การแลกเปลี่ยนอิ

ออน การดูดซับผิว การฆ่าเชื้อโรค จลนศาสตร์การ

 ปิดรายวิชา 
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เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียแบบ

แขวนลอยและเกาะติด การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ 

การเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและน้ำเสียโดยใช้

หลักทางเศรษฐศาสตร์ การดำเนินการและการจัดการ

โรงประปาและโรงบำบัดน้ำเสีย การดำเนินการระบบใน

สภาวะฉุกเฉิน 

Raw water quality, physical and chemical 

water treatment processes, biological wastewater 

treatment process, water quality improvement for 

industrial use, membrane process, ion exchange, 

adsorption, disinfection, suspended and attached 

microbial growth kinetics for wastewater treatment, 

water reuse, economically selection of water supply 

and wastewater treatment processes, water supply 

and wastewater treatment plant operation and 

management, operation during emergency 

283731 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย    3(2-2-5) 

และของเสยีอันตรายแบบบูรณาการ 

Integrated Solid and Hazardous Waste 

Engineering and Management  

สมบัติและการวิเคราะห์มูลฝอยชุมชน การลด

ปริมาณมูลฝอย โรงคัดแยกมูลฝอย การกำจัดมูลฝอย

ด้วยเทคโนโลยีแบบบูรณาการ การคัดเลือกพื้นท่ีกำจัด

มูลฝอย และการจัดการมูลฝอยในประเทศไทย การ

จำแนกและลักษณะของเสียอันตราย ประเภทของเสีย

อันตรายตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมและ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย การขนส่งของเสยีอันตราย 

การจัดการของเสียอันตรายด้วยกระบวนการบำบัดแบบ

ต่างๆ การฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีปนเปื้อน การนำของเสีย

อันตรายกลับมาใช้ใหม ่

Characteristics and analysis of municipal 

solid waste, waste reduction, separation plant, solid 

waste disposal by integrated technologies, site 

selection, and solid waste management in Thailand, 

classification and characterization of hazardous 

waste, types of hazardous waste defined by the 

Ministry of Industry and Toxic Substance Act, 

transportation of hazardous waste, hazardous waste 

management by various treatment processes, 

 ปรับชื่อรายวิชา 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ย้ายไปเป็น

วิชาเอกเลอืก  
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remediation of contaminated land, reuse of 

hazardous waste 

283733 การปอ้งกันมลพิษและการจัดการ   3(2-2-5) 

ห่วงโซอุ่ปทานสเีขยีว     

Pollution Prevention and Green Supply Chain 

Management  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

สภาพภูมิศาสตร์ท่ีเปลี่ยนไป การวางผังเมืองท่ีส่งผลต่อ

ส่ิงแวดล้อมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน เทคนิคการ

ป้องกันมลพิษขั้นสูง การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ 

การใช้ประ โยชน์จากของเสี ย เพื่ อผ ลิ ตพ ลั งงาน  

ภาพรวมเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 

การประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดการห่วงโซ่อุปทานสี

เขียว การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การวิเคราะห์วอ

เตอร์ฟุต พริ้นท์ การทำสมดุลมวลสารและพลังงาน 

การวิเคราะห์การไหลของสารและพลังงานเพื่อการ

จัดการของเสยีและทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

The change in natural resource and 

environment and geographical landscape, Landscape 

that impact to environment, Sustainable production 

and consumption, techniques of advanced pollution 

prevention, resource recycling, energy recovery from 

waste, environmental system analysis tool, product 

life cycle assessment, green supply chain 

management, carbon footprint assessment, water 

footprint assessment, mass and energy balance, 

material and energy flow analysis for sustainable 

waste and resource management 

 ปิดรายวิชา 

283795 สัมมนา 1                                  1(0-3-2) 

Seminar I  

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing 

and answering question in environmental engineering 

specific topics of the present and future trend 

 

 ปิดรายวิชา 
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283796 สัมมนา 2                                 1(0-3-2) 

Seminar II  

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

สถานการณ์แนวโน้ม ในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ 

Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in the situation of future trends on the 

specific topics related to the independent study or thesis 

 ปิดรายวิชา 

วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก  

 283711 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ     3(2-2-5) 

  การพัฒนาอย่างยั่งยืน   

  Climate Change and Sustainable Development 

  ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง

ภูมิ อ ากาศในระดั บ ต่ างประเทศและในประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผลกระทบ 

ความเปราะบาง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก กลไก

การลดก๊าซเรือนกระจก เศรษฐศาสตร์ด้ านการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

International and national climate change 

strategies and policies, sustainable development 

goals (SDGs), climate change impacts, vulnerability 

and adaptation, greenhouse gas mitigation technology, 

greenhouse gas mitigation mechanisms, climate 

change economics (CCE) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 283712  เทคโนโลยีการดักจับ                   3(2-2-5) 

  การใชป้ระโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน     

 Carbon Capture, Utilization and Storage 

 Technologies 

ภาพรวมของปัญหาและที่มาของก๊าซเรือนกระจก 

วัฏจักรคาร์บอน เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) 

เทคโนโลยีการดักจับและใช้ประโยขน์คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CCU) ในทางตรงและทางอ้อม กรณีศึกษาโครงการนำร่อง

ก า ร ดั ก จั บ  ก า ร ใช้ ป ร ะ โย ช น์  แ ล ะ ก า ร กั ก เก็ บ

คาร์บอนไดออกไซด์ การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของ

เปิดรายวิชาใหม่ 
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กระบวนการดักจับ  การใช้ประโยชน์  และการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์ อนาคตของเทคโนโลยีการดักจับ การใช้

ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย 

Overview of problems and sources of 

greenhouse gas, carbon cycle, carbon dioxide capture 

technologies, carbon dioxide capture and storage (CCS) 

technologies, direct and indirect carbon dioxide capture 

and utilization (CCU) technologies, the case studies of 

carbon dioxide capture, utilization and storage in the pilot 

scale project, life cycle assessment (LCA) of carbon 

dioxide capture, utilization and storage processes, the 

prospective of carbon dioxide capture, utilization and 

storage technologies in Thailand 

283712  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ        3(2-2-5) 

การลดก๊าซเรอืนกระจก                

Climate Change and Greenhouse Gas 

Mitigation  

ระบบภูมิอากาศ หลักของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ การจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

แหล่งกำเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก การ

เปลี่ยนแปลงของก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบของภาวะ

โลกรอ้นและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความอ่อนไหว

และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การ

จัดการก๊าซเรือนกระจก นโยบายท่ีเกี่ยวกับปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทางเลือกมาตรการลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การคา้คาร์บอน 

Climate system, principles of climate 

change, modeling future climate change, sources and 

sinks of greenhouse gases (GHG), variability of GHG, 

the impact of global warming and climate change, 

vulnerability and adaptation related to climate 

change, GHG management, the policy related to 

managing climate change problem, mitigation options 

for reducing GHG emissions, carbon trading 

 ปิดรายวิชา 

283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศ            3(2-2-5) 

ภายในอาคาร                                  

Indoor Air Quality Engineering  

แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศภายในอาคาร  สาร

มลพิษอากาศภายในอาคาร แบบจำลองคุณภาพ

อากาศภายในอาคาร หลักการและเทคนิคการเก็บ

 ปิดรายวิชา 
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ตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร การ

ระบายอากาศในอาคารสำหรับควบคุมมลพิษอากาศ 

Causes and sources of indoor air quality 

problems, indoor air pollutants, indoor air quality 

model, sampling techniques, indoor air quality 

control, indoor ventilation for pollution control 

 283721 การออกแบบงานสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

  Building Sanitation Design 

  ความสำคัญของการสุขาภิบาลอาคารต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน การสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ

ระเบียบ การระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อ

ภายในอาคาร การเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 

และการจัดการมูลฝอยสำหรับอาคาร 

Important of building sanitation on 

sustainable development, building sanitation, laws 

and regulations, air ventilation, design of plumbing 

systems, onsite wastewater treatment selection and 

solid waste management for building 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 283722 วิศวกรรมและการจัดการนำ้เสยี    3(2-2-5) 

          แบบบูรณาการ                        

  Integrated Wastewater Engineering and 

  Management  

  แหล่งกำเนิดน้ำเสยี การคำนวณปริมาณน้ำเสีย 

การวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสีย การเลือกประเภทของ

ระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย 

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ชีวภาพ 

และเคมี การจัดการน้ำเสียเชิงบูรณาการกับเทคโนโลยี

การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การจัดการน้ำเสียเชิง

บูรณาการกับการลดผลกระทบของต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

Wastewater sources, estimate amount of 

wastewater, analysis of wastewater characteristics, 

selection type of wastewater treatment plant, design 

of wastewater collection system, design of physical, 

biological, and chemical wastewater treatment plants, 

integrated wastewater management and wastewater 

recycling technology, integrated wastewater 

management and climate change mitigation 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 283723 เทคโนโลยีการนำน้ำเสยีกลับมาใช้ใหม่ 3(2-2-5) 

 Wastewater Reuse Technologies 

 มุมมองในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ ำ การ

ควบคุมคุณภาพน้ำเสียสำหรับใช้เพื่อการชลประทาน 

กฎระเบียบและมาตรฐานระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำ ระบบการปรับปรุง

คุณภาพน้ำและการดำเนินการ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำ

ตามวัตถุประสงค์ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำแบบค่าใช้จ่าย

ต่ำ ระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำ 

ต้นทุนและประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี  ประโยชน์ของ

การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

Wastewater reuse in perspective, quality 

control of wastewater for irrigation use, regulations 

and standards at national and international level for 

wastewater reuse, water reclamation systems and 

implementation, fit-for-purpose water treatment 

technology, low-cost treatments technology, 

constructed wetland system for wastewater reuse, cost 

and technological efficiency, beneficial of wastewater 

reuse to greenhouse gas emission reduction 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 283724 เทคโนโลยีก๊าซชวีภาพขั้นสงูสำหรับ 3(2-2-5) 

         การจัดการนำ้เสยี 

  Advanced Biogas Technology for Wastewater 

  Management 

กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ระบบ

ก๊าซชีวภาพแบบอัตราการย่อยสลายสูงและแบบ

ผสมผสาน เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

ขั้นสูง การจัดการผลิตภัณฑ์พลอยได้จากระบบก๊าซ

ชีวภาพ การลดการปล่อยก๊ าซ เรือนกระจกด้ วย

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ การประเมินความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพ ความ

ปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ  

Anaerobic digestion, high-rate and hybrid 

biogas system, advanced biogas upgrading 

technology, management of biogas system by-

products, greenhouse gas emission diminishing via 

biogas technology, evaluating the economic feasibility 

of biogas system investment, safety of biogas system 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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283722  เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับ           3(3-0-6) 

การผลติน้ำประปา                      

Membrane Technologies for Water Treatment  

เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำประปา 

เปรยีบเทียบชนิดเมมเบรนและรูปแบบต่างๆ การพัฒนา

เทคโนโลยีเมมเบรน ไมโครฟิลเตรชัน อัลตราฟิลเตรชัน 

รีเวอร์สออสโมซิส นาโนฟิลเตรชัน ปฎิกรณ์ชีวภาพเมม

เบรน การขยายส่วนการดำเนินการของระบบเมมเบรน 

เทคนิคการป้องกันการอุดตันในการผลิตน้ำประปา การ

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบเมมเบร

นทางอุตสาหกรรม 

Membrane technologies for water treatment, 

comparison of various membrane types and 

configurations, recent development in membrane 

technologies, microfiltration, ultrafiltration, reverse 

osmosis, nanofiltration, membrane bioreactors, scale-

up operation of membrane systems, anti-fouling 

techniques in water treatment, computer applications 

in design of industrial membrane systems 

 ปิดรายวิชา 

283723 ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์          3(3-0-6) 

Constructed Wetland Treatment System  

หลักการและแนวคิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบึงประดษิฐ ์กลไกทางธรรมชาติท่ีเอื้อต่อการบำบัด

น้ำเสีย การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ประเภทของ

ระบบบึงประดิษฐ์ การเลือกพื้นท่ีในการบำบัดน้ำเสีย 

การออกแบบและดำเนินการระบบบึงประดิษฐ์ การใช้

ระบบบึงประดษิฐ์เพื่อเสริมสรา้งภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน 

Principle and concept of constructed wetland 

wastewater treatment system, natural processes for 

wastewater treatment, biological nutrient removal, type 

of constructed wetland system, wastewater treatment 

site selection, design and operate constructed wetland 

system, use of constructed wetland for sustainable 

landscape 

 ปิดรายวิชา 

283724 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง        3(3-0-6) 

สำหรับการบำบัดน้ำเสยี             

Advanced Oxidation Processes for Wastewater 

Treatment  

กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงแบบต่างๆ โอโซ

 ปิดรายวิชา 
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เนชัน กระบวนการเฟนตัน กระบวนการยูวี กระบวน

การอัลตร้าโซ นิค   ออกซิ เดชันของสารอินทรีย์  

ผลิตภัณฑ์จากออกซิ เดชัน ผลของออกซิ เดชันต่อ

สิ่งแวดล้อม การเลือกใช้กระบวนการออกซิเดชันท่ี

เหมาะสม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ออกซิเดชัน การประเมินค่าใช้ จ่ายในกระบวนการ

ออกซิเดชัน การประยุกต์ใชร้ะบบบำบัดน้ำเสยี 

Various advanced oxidation processes; 

ozonation, fenton process, UV process, ultrasonic 

process, oxidation of organic, products from 

oxidation, effect of oxidation on environment, the 

appropriate selection for using oxidation processes, 

analysis of oxidation process efficiency, cost 

evaluation in oxidation process, applications in 

wastewater treatment plant 

 283731  วิศวกรรมและการจัดการ             3(2-2-5) 3(2-2-5) 

           มูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ                 

 Integrated Municipal Solid Waste Engineering 

and Management 

สม บั ติ และการวิ เค ราะห์ มู ลฝ อยชุมชน 

สถานการณ์การจัดการมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย 

การคัดเลือกพื้นท่ีกำจัดมูลฝอย หลักการมูลฝอยเป็น

ศูนย์ การนำผลิตผลและพลังงานจากมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ การบูรณาการเทคโนโลยีบำบัดมูลฝอยแบบ

ต่าง ๆ สำหรับการจัดการมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการกำจัดมูลฝอย

ชุมชนและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

Characteristics and analysis of municipal solid 

waste, municipal situation of solid waste management 

in Thailand, site selection, zero waste principle, utilization 

of products and energy from solid waste recovery, 

integration of solid waste treatment technologies for 

sustainable municipal solid waste management, 

greenhouse gas emission from municipal solid waste 

disposal and greenhouse gas mitigation options 

ปรับชื่อรายวิชา

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ย้ายจากวิชาเอก

บังคบัมาเป็น

วชิาเอกเลอืก 

 283732  เทคโนโลยีการฟืน้ฟูพื้นท่ีปนเปือ้น   3(2-2-5) 

  ของเสยีอันตราย                    

 Hazardous Waste Site Remediation Technologies 

หลักการของของเสียอันตราย เทคนิคการสกัด

เปิดรายวิชาใหม่ 
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และตรวจวัดสารปนเปื้อนในเฟสสิ่งแวดล้อม การประเมิน

ความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและ

กฎหมายควบคุมสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หลักการ

ของธรณีวิทยา ลักษณะพื้นท่ีปนเปื้อน เทคโนโลยีการ

ฟื้นฟูดินและดินตะกอนท่ีปนเปื้อน เทคโนโลยีการฟื้นฟูน้ำ

ใต้ดินและน้ำผิวดินท่ีปนเปื้อน การประเมินการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกของแต่ละเทคโนโลยี 

Principle of hazardous waste, extraction and 

analytical techniques of contaminants in environmental 

phase, health and environmental risk assessment, 

standards and regulations for contaminant control in the 

environment, principle of geology, contaminant site 

characterization, soil and sediment remediation 

technologies, groundwater and surface water 

remediation technologies, greenhouse gas emission 

assessment in each technology 

283732 การเคลื่อนท่ีและการเปล่ียนรูป      3(2-2-5) 

ของสารปนเปือ้นมพีิษ                 

Toxic Contaminants Transportation and   

Transformation  

ชนิดและประเภทของสารปนเปื้อนท่ีมีพิษ การ

ทดสอบความเป็นพิษ เส้นทางการรับสารปนเปื้อนมีพิษ 

การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ

ของสารปนเปื้อนมีพิษในสิ่งมีชีวิต ผลกระทบของสาร

ปนเปื้ อนมีพิ ษ ต่อสิ่ งมี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อม  การ

แพร่กระจายและการประมาณการเปลี่ยนรูปของสาร

ปนเปื้อนมีพิษในสิ่งแวดล้อม สัมประสิทธิ์การแพร่และ

การกระจาย สัมประสิทธิ์การแบ่งแยก กลไกและ

แบบจําลองการเคลื่อนย้ายสารปนเปื้อนมีพิษในดินและ

น้ำใต้ดิน 

Type of toxic contaminants, toxicity testing, 

routes of exposure, biotransformation and 

bioaccumulation of toxic contaminants in living organisms, 

toxic effect on living organisms and environment, 

distribution and evaluation of the transformation of toxic 

contaminants in environment, diffusion transportation, 

diffusion and dispersion coefficients, partition coefficients, 

mechanisms and modeling of toxic contaminants transport 

in soil and groundwater 

 ปิดรายวิชา 
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283734 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

แบบบูรณาการ                

Integrated Environmental Impact Assessment 

เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สังคม และสุขอนามัย การผังเมือง การประเมินความ

เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม  การมีส่ วนร่วมของชุมชน และการ

ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ 

Techniques of environmental, social and 

health impact assessment, urban planning, 

environmental risk assessment, mitigation and 

monitoring measures, environmental impact 

assessment report preparation, public participation, 

strategic environmental assessment 

283733 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

แบบบูรณาการ                

Integrated Environmental Impact Assessment 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA) การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดล้ อม  เครื่ อ งมื อและเทค นิคการประเมิ น

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แบบบูรณา

การระห ว่ า งแนวโน้ มสิ่ งแ วดล้ อมและน โยบ าย 

กรณีศึกษา 

Environmental impact assessment (EIA) and 

strategic environmental assessment (SEA) guidelines, 

environmental impact assessment reporting, tools 

and technique for strategic environmental 

assessment, integrated analysis of environmental 

trends and policies, case studies 

ปรับรหัสวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา 

283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม             3(2-2-5) 

ส่ิงแวดล้อม 

Special Topics in Environmental Engineering  

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจ หรือท่ีเป็น

ปัจจุ บั นหรือกรณี ศึกษาในสาขาท่ี เกี่ ยวข้องทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การค้นคว้า การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนำเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case 

study in environmental engineering, study, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

283796 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม             3(2-2-5) 

ส่ิงแวดล้อม 

Special Topics in Environmental Engineering  

การกำหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจ หรือท่ีเป็น

ปัจจุ บั นหรือกรณี ศึกษาในสาขาท่ี เกี่ ยวข้ องทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การค้นคว้า การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนำเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case 

study in environmental engineering, study, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

ปรับรหัสวิชา 

283797 การศีกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       6  หน่วยกิต 

Independent Study  

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการ

อภิป ราย  การเผยแพ ร่  ในหั วข้ อด้ านวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม 

Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing in 

environmental engineering topics 

283797 การศีกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       6  หน่วยกิต 

Independent Study  

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการ

อภิป ราย  การ เผยแพ ร่  ในหั วข้ อด้ านวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม 

Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing in 

environmental engineering topics 

 

 

คงเดมิ 
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หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รบัปรุง 

283798 วิทยานิพนธ์                          12  หน่วยกิต 

Thesis 

การสรา้งองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวจิัย

อย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาความรู้หรือการแก้ไข

ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการใน หั วข้อ ท่ี เกี่ ย วข้องกั บ

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

Establishing new knowledge by systematic 

research methodology to develop environmental 

engineering advancement or to solve environmental 

engineering related issues and publishing research 

work in the aspect of environmental engineering 

283798 วทิยานิพนธ์                          12  หน่วยกิต 

Thesis 

การสรา้งองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาและการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิชาการในหัวข้อ ท่ี เกี่ ยวข้องกับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

Establishing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving and 

publishing research work in the aspect of 

environmental engineering 

ปรบัคำอธิบาย

รายวิชา 

283799 วิทยานิพนธ ์                        38  หน่วยกิต 

Thesis 

การสรา้งองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง ในการพัฒนาความรู้หรอืการ

แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานคุณภาพในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติในหั วข้อ ท่ี เกี่ ยวข้องกั บวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

Establishing new knowledge through 

systematic and in depth research to develop 

environmental engineering advancement or to solve 

environmental engineering related issues, publishing 

high quality research work in national or international 

journal with respect to environmental engineering 

283799 วิทยานิพนธ ์                        36  หน่วยกิต 

Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวจิัย

อย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง การแก้ไขปัญหาและการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานคุณภาพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ ในหั วข้อ ท่ี เกี่ ยวข้องกับ

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Establishing new knowledge through 

systematic and in depth research, problem solving 

and publishing high quality research work in national 

or international journal with respect to environmental 

engineering 

ปรับหน่วยกิต

และคำอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 
 
 

 



104 
 

 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

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

 

แผน ก แบบ ก1 

 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศกึษา ป ีพ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

283799 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 283799 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 รวม 9(3) หน่วยกติ  รวม 9(3) หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283799 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 283799 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชัน้ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

283799 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 283799 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283799 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 283799 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

 

หมายเหตุ นิสิตที่เรียนแผน ก แบบ ก1 ต้องนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชา 283799 วิทยานิพนธ์ 
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แผน ก แบบ ก2 
 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศกึษา ป ีพ.ศ. 2565 

ชัน้ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

283701 กระบวนการทางเคมฟีิสกิส์และ

ชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 283701 การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ: อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต 

3(2-2-5) 

283711 การจัดการและการควบคุมมลพิษ

อากาศ 

3(2-2-5) 283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขั้นสูง 3(2-2-5) 

283721 วิศวกรรมการประปาและบำบัดน้ำ

เสยีขั้นสูง 

3(2-2-5) 283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการ

สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ 

3(2-2-5) 

283795 สัมมนา 1 1(0-3-2) 283704 นโยบายและการจัดการด้าน

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 

   283705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

 รวม 10(3) หน่วยกติ  รวม 15(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283703 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี                   

3(2-2-5) 283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

283731 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย

และของเสยีอันตรายแบบบูรณาการ 

3(2-2-5) 283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

283733 การปอ้งกันมลพิษและการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานสเีขียว 

3(2-2-5) 283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 283798 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 11 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x)    

283796 สัมมนา 2 1(0-3-2)    

283798 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกติ 283798 วิทยานิพนธ์ 5 หน่วยกิต 

 รวม 7 หน่วยกิต  รวม 5 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283798 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 283798 วิทยานิพนธ์ 5 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกติ  รวม 5 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ นิสิตที่เรียนแผน ก แบบ ก2 ต้องนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชา 283798 วิทยานพินธ์ 
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แผน ข 
 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 

ชัน้ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรบัระดับ

บัณฑิตศึกษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

146700 ภาษาองักฤษแบบเข้มสำหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

283701 กระบวนการทางเคมฟีิสิกส์และ

ชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 283701 การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ: อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต 

3(2-2-5) 

283721 วิศวกรรมการประปาและบำบัดน้ำ

เสยีขั้นสูง 

3(2-2-5) 283702 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขั้นสูง 3(2-2-5) 

283795 สัมมนา 1 1(0-3-2) 283703 การควบคุมมลพิษและการจัดการ

สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ 

3(2-2-5) 

   283704 นโยบายและการจัดการด้าน

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 

   283705 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

 รวม 7(3) หน่วยกติ  รวม 15(3) หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283702 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี                    

3(2-2-5) 283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

283731 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอย

และของเสยีอันตรายแบบบูรณาการ 

3(2-2-5) 283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

283733 การปอ้งกันมลพิษและการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานสเีขียว 

3(2-2-5) 283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการศกึษา ป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษา ป ีพ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

283711 การจัดการและการควบคุมมลพิษ

อากาศ 

3(2-2-5)    

283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x)    

283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x)    

283796 สัมมนา 2 1(0-3-2)    

283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x)    

283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 3 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ นิสิตที่เรียนแผน ข ต้องนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในทุกภาค

การศกึษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 283797 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแมก่า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3412 

Email supreeda.ho@up.ac.th, oilree@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) หลักสูตรนานาชาต ิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 

      พ.ศ. 2561 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม)  

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจดัการสิง่แวดล้อม) หลกัสูตรนานาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) เกยีรตินยิมอันดับ 2 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
ผลงานวิจัย 

Somprasert, S., Mungkung, S., Kreetachat, N., Imman, S. and Homklin, S. (2021). Implementation 

of an integrated floating wetland and biofilter for water treatment in Nile Tilapia 

aquaculture. Journal of Ecological Engineering. 22(8), 1-7. 

ดุลยวัต  รุ่ งเชตุ  และ สุปรีดา  หอมกลิ่น. (2563). การวิ เคราะห์ปริมาณการตกค้างของสาร 

สเตียรอยด์ฮอร์โมนในน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำโสโครก. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ครั้งท่ี 19, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย,  วันที่ 27-29 พฤษภาคม 

2563, โรงแรมเฮอริเทส เชียงราย จ.เชียงราย, ประเทศไทย, หน้า 456-462. 
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พรสุดา  มณีอ้าย และ สุปรีดา  หอมกลิ่น. (2563). การบำบัดสารโทลูอีนในอากาศด้วยกระบวนการโฟโต

คาตาไลซิสโดยไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปไนโตรเจนและซิลิกอนเคลือบบนแผน HEPA. การประชุม

วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 19, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย,  วันที่ 

27-29 พฤษภาคม 2563, โรงแรมเฮอริเทส เชียงราย จ.เชียงราย, ประเทศไทย, หน้า 384-389. 

จุฑามาศ  โทอรัญ, อมร พุทธสัมมา และ สุปรีดา หอมกลิ่น. (2561) .การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในการ

เพาะเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สูตรอมรฟีด 1 และอาหารเม็ดสำเร็จรูป.  การ

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ

ไท ย ,  วั นที่  2 4-25  พ ฤษ ภาคม  2561 , โรงแรม เซนท ารา คอน เวน ช่ัน เซ น เต อร์   

จ.อุดรธาน,ี ประเทศไทย, หนา้ 1-8. 

ธวัชชัย  ทรายขาว, พิทักษ์  งามเมืองตึง, ณภัทร  จักรวัฒนา และ สุปรีดา หอมกลิ่น. (2561). การศึกษา

คุณภาพน้ำและภาระบรรทุกมลสารจากลำน้ำอิงตอนบนและลำน้ำสาขา.  การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, วันที่ 24-25 

พฤษภาคม 2561, โรงแรมเซนทารา คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จ.อุดรธาน,ี ประเทศไทย, หนา้ 1-8. 
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ประวัติ 

ดร.โสมนัส สมประเสรฐิ 

Somanat Somprasert, Ph.D. 

 

ชือ่-สกุล นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 

รหัสประจำตัวประชาชน 35014005XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

สถานทีท่ำงาน สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิง่แวดลอ้ม 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแมก่า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3412 

Email somanat.so@up.ac.th, somanat.s@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2551 ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม) หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

พ.ศ. 2540 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

 

ผลงานวิจัย 

Somprasert, S., Mungkung, S., Kreetachat, N., Imman, S. and Homklin, S. (2021). Implementation 

of an integrated floating wetland and biofilter for water treatment in Nile Tilapia 

aquaculture. Journal of Ecological Engineering. 22(8), 1-7. 

จิตญาดา สิทธิหล่อ และ โสมนัส สมประเสริฐ. (2562). การเปรียบเทียบการแพร่ของออกซิเจนโดย

คล้าน้ำและว่านน้ำที่ปลูกในระบบบึงประดิษฐ์. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 18, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย,  วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562, 

โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ประเทศไทย, หนา้ 1-8.  

ภูมพิัฒน ์หอมอบ และ โสมนัส สมประเสริฐ. (2562). การใชร้ะบบบึงประดิษฐ์ในการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำเสียจากการเลี้ยงปลาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ครั้งที่ 18, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562, 

โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ประเทศไทย, หนา้ 1-8.  

โสมนัส สมประเสริฐ, นวภพ สุทัศน์วิริยะ และ ธุวชิต ผดุงโกเม็ด (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพการ

กำจัดไนโตรเจนในระบบบึงประดิษฐ์ระดับนำร่องโดยการเก็บเกี่ยวพืช. การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่  17, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 24-25 

พฤษภาคม 2561, โรงแรมเซนทารา คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จ.อุดรธาน,ี ประเทศไทย, หนา้ 1-8. 
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ประวัติ 

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 

Chaiwat Photong, M.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 

รหัสประจำตัวประชาชน 3669900XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ำงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิง่แวดลอ้ม 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3412 

Email chaiwat.ph@up.ac.th, chaiwat_z@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2537 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
ผลงานวิจัย 

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, พรฤทัย ลากุล และ สุภาพร อินทร์พิลา. (2564). การกำจัดฟลูออไรด์ความเข้มข้น

สูงออกจากน้ำด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 "วิถีชีวิตใหม่กับการ

พัฒนาท้องถ่ิน", วันที ่25 มิถุนายน 2564. เชียงราย, ประเทศไทย, หนา้ 1073-1084. 

ธนัทพร ทองชาว และ ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง. (2564). การศึกษาการระบายอากาศในห้องทันตกรรมเดี่ยว

ขนาดเล็กด้วยวิธีพลศาสตร์การไหลเชิงคำนวณ . การประชุมวิชาการระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 "วิถีชีวิตใหม่กับการ

พัฒนาท้องถ่ิน", วันที่ 25 มิถุนายน 2564. เชยีงราย, ประเทศไทย, หนา้ 903-915. 

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, ธีรดา ประทุมมาศ และ จารุวิทย์  มหา. (2562). ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้ำ

บริโภคจากผู้ประกอบการดื่มในจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 
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2019 ครั้งที่ 4 ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริม

เศรษฐกิจด้วยงานวิจัย, 14 มิถุนายน 2562, หนา้ 112-119. 

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, กัลยารัตน์ เขื่อนแก้ว และจักรภัทร ติรักษา. (2562). การศึกษาระดับความเข้มข้น

ของฟลูออไรด์ในระบบน้ำประปาผิวดินและระบบน้ำประปาบาดาลของพื้นที่จังหวัดพะเยา. 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่  18, วันที่  23-24 พฤษภาคม 2562. 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. หนา้ 9-10. 
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ลำดับ ชื่อ – สกลุ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายต่อพงศ์ กรธีาชาติ 36099001xxxxx รอง 

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

365 340 340 315 315 

2 นายธีรชัย อำนวยลอ้เจรญิ 15599000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

Diplôme 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

Cours De Recherche 

Européen Sur Les 

Atmosphéres 

ฟสิิกส์ประยุกต์ 

ฟสิิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

Université Joseph Fourier De Grenoble, 

France 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

305 275 275 275 275 

3 นางเนทิยา กรธีาชาต*ิ 

 

36399001XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. (เกยีรตนิิยม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคมี  

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
325 285 340 315 315 

4 นายศักดิ์สทิธ์ิ อ่ิมแมน* 34611000XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

335 285 340 305 305 

5 นายสิทธิชัย พิมลศรี 37301006XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

400 380 320 320 320 
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ลำดับ ชื่อ – สกลุ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

6 นายอนสุรณ์ บญุปก 

 

33416008XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

395 375 300 340 340 

7 นายนพรัตน์ สุรยิะไชย 156010012XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

เทคโนโลยีและการจดั

การพลังงาน  

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

345 340 280 325 325 

8 นายปฏพัิทธ์ วงค์เรือง 15799001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยแีละการ

จัดการสิง่แวดลอ้ม

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

345 340 280 325 325 

9 นายศตวรรษ ทนารัตน์ 35012005XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

350 330 325 325 325 

10 นางสาวสุขุมา ชติาภรณพั์นธ์ุ 36599007XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

410 390 305 315 315 



 

 

151 

ลำดับ ชื่อ – สกลุ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

11 นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น* 35507000XXXXX อาจารย์ ปร.ด.   

 

วศ.ม. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. (เกียรตนิยิม

อันดบั 2) 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

315 305 305 315 315 

12 นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

(หลักสตูรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

330 305 295 305 305 

13 นายชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง 3669900XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. (เกียรตนิิยม

อันดบั 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 300 280 330 330 330 

 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
ผลลพัธ์การเรยีนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรรายชั้นป ี(YLO) 
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แผน ก แบบ ก1 

ขั้นป ี ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตรรายช้ันปี (YLO) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

ปีที ่1 YLO 1      

 - สามารถอธิบายและเลอืกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับสภาพปัญหาสิง่แวดล้อมได ้ ✓    

 - สามารถอธิบายและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ 

✓ ✓   

 - สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓   

 - สามารถวางแผนดำเนินงานสำหรับงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้

ตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

  ✓  

 - สามารถสรุปและนำเสนอองค์ความรู้จากงานวจิัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องได ้    ✓ 

ปีที่ 2 YLO 2     
 

- สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี 

  ✓  

 
- สามารถตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยหรือนวัตกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มได้    ✓ 

 - สามารถนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่

ผู้อ่ืนในแวดวงวชิาการหรือชุมชนได้ 

   ✓ 

 

แผน ก แบบ ก2 

ขั้นป ี ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตรรายช้ันปี (YLO) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

ปีที่ 1 YLO 1      

 - สามารถอธิบายและเลอืกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมได ้ ✓    

 - สามารถอธิบายและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ 

✓ ✓   

 - สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓   

 - สามารถวางแผนดำเนินงานสำหรับงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้

ตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

  ✓  

 - สามารถสรุปและนำเสนอองค์ความรู้จากงานวจิัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องได ้    ✓ 

ปีที่ 2 YLO 2     
 

- สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้

ตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

  ✓  

 
- สามารถตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยหรือนวัตกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มได้    ✓ 

 - สามารถนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่

ผู้อ่ืนในแวดวงวชิาการหรือชุมชนได้ 

   ✓ 
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แผน ข 

ขั้นป ี ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตรรายช้ันปี (YLO) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

ปีที่ 1 YLO 1      

 - สามารถอธิบายและเลอืกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมได ้ ✓    

 - สามารถอธิบายและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ 

✓ ✓   

 - สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

ชุมชน ภูมิภาค และประเทศ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง 

 ✓   

 - สามารถวางแผนดำเนินงานสำหรับงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้

ตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

  ✓  

 - สามารถสรุปและนำเสนอองค์ความรู้จากงานวจิัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องได ้    ✓ 

ปีที่ 2 YLO 2     
 

- สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้

ตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

  ✓  

 
- สามารถตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยหรือนวัตกรรมด้านส่ิงแวดลอ้มได้    ✓ 

 - สามารถนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่

ผู้อ่ืนในแวดวงวชิาการหรือชุมชนได้ 

   ✓ 

 

หมายเหตุ :  

PLO 1  สามารถอธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและบูรณการกับ

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศได้ 

PLO 2 สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชน ภูมิภาค และ

ประเทศได้ โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและบูรณการองค์ความรูด้้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

PLO 3 สามารถวางแผนงาน ดำเนินงาน วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้

เหมาะสมตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

PLO 4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยหรอืนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเขียนและการพูดแก่

ผูอ้ื่นในแวดวงวิชาการหรือชุมชนได ้
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