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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1001 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ   

                                         สิ่งแวดล้อม 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Energy and Environmental  

                                         Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑติ (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       :      Bachelor of Science (Energy and Environmental Management) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :      B.Sc. (Energy and Environmental Management) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 121 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสติไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
   ไมม่ี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)  

                   มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564 

                          ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่2/2563   วันที่  4 สงิหาคม 2563    

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 9/2563  วันที่  10 สิงหาคม 2563 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  3/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

                      ครั้งที่ ................. วันที่ ...................................    

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา   

8.1 นักวิชาการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

8.2   ผูค้วบคุมดูแลงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

8.3 ผูป้ระกอบการธุรกิจด้านนวัตกรรมและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

8.4   นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยประจ าห้องปฏิบัติการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกฤตชญา อิสกุล 366970004xxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Dr.sc.agr  

วท.ม.  

วท.บ. 

Agricultural Sciences 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

University of Goettingen,Germany 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 

2547 

2542 

2 นางสาวบหุรัน 

พันธุ์สวรรค์ 

 

35601003XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2545 

2541 

3 นางสาวชญาน์นันท ์

จิตมณ ี

     35307001XXXXX 

 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2547 

2544 

4 นางสุชัญญา     

 ทองเครือ 

57101000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2554 

2547 

2544 

5 นางสาวสุมล  

นิลรัตน์นิศากร 

31016009xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

 เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

  

 พันธุศาสตร์ 

 เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 

ลาดกระบัง 

2552 

 

2546 

2539 

6 นางสาวพิมพ์ศริิ 

สุวรรณพัฒน์ 

156010010xxxxx อาจารย์ M.Eng 

วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Applied Chemistry and biotechnology 

จุลชีววทิยา  

Ritsumeikan University, Japan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 2554 

2552 

8 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา          

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 หลักสูตรนี้ได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาสถานการณ์ปัญหาด้านการจัดการพลังงานและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อนิเวศน์บริการและความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จาก

นิเวศน์บริการเพื่อสร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Wisdom) ที่ เน้นทักษะเชิงปฎิบัติจากการเรียนรู้ 

(Active Learning) เพื่อน ามาพัฒนาสู่ทักษะฐานสมรรถนะ (Competency based) ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

พลเมืองของชาติให้มีทักษะอันพึงประสงค์ของศตวรรษที่  21 เนื่องจากปัญหาด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่แนวคิด (Mindset) ที่ต้องปลูกฝังความตระหนักในการอนุรักษ์ 

หวงแหน รักษาไว้ซึ่งทรัพยากร ดูแลรักษาจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษสู่สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอันจะ

เป็นการร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยให้ก้าวสู่เมืองที่มีการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่มี

ความยั่งยืน มั่นคง มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี

จิตสาธารณะ โดยน าความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างรายได้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประชาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก

การต่อยอดธุรกิจที่ได้จากความรู้พื้นฐาน กรอบแนวคิดส าคัญที่น ามาพัฒนาหลักสูตรได้ประยุกต์

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG) 17 เป้าหมายขององค์การ

สหประชาชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของประเทศไทยต้องการพัฒนาประเทศ

เพื่อน าไปสู่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้รอดพ้น

จากกับดักรายได้ปานกลางและกับดักรายได้น้อย โดยยุทธศาสตร์ชาติที่จัดท านั้นได้ครอบคลุมกับ

ระยะเวลาการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และ

การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 - 15 พ.ศ. 2565-2579 ซึ่งทั้ง SDGs 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น้อมน าแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา โดยการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมที่น า New Growth Engine กลไกใหเ้กิดผลผลิตใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง 

และยั่งยืน  เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือการติดอาวุธทางปัญญาพร้อมแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสอดรับและสมดุลการใช้ทรัพยากรจากนิเวศน์บริการ ท าให้สามารถ

สร้างชาติให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง หลุดพ้นจากปัญหาทรัพยากรและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

และความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 ช่วงปี 2562 - 2563 ประเทศไทยและประชาคมโลกได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ท าให้เกิดภาวะวิกฤตต่อ
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ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใช้นิเวศน์บริการในฐานะเป็น

แหล่งรองรับปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตอย่างผาสุขของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะ COVID-19 ที่เกิดการ

แพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 การจัดการเรียนการสอนทุกศาสตร์จ าเป็นต้องเร่งการสร้าง

ภูมิคุ้มกันโดยเตรียมความพร้อมกับคนในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้

เข้มแข็งและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสมดุลและแข่งขันกับนานาประเทศในประชาคมอาเซียน

ได้ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 

ตลอดจนน าพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะใช้ในการวางแผนการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชน เพื่อลดปัญหา

ความเสี่ยงด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การป้องกันแก้ไขปัญหาพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการจัดการของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม ปัญหาสุข

ภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง

แบบสุดขั้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารและพลังงาน ปัญหาโลกร้อนที่

ส่งผลกระทบต่อวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้ง

ยังน าไปสู่การสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ก าแพงภาษีด้วยเงื่อนไขในการปกปักษ์รักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยความจ าเป็นของการพัฒนาประเทศดังที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเน้นผลิตบัณฑติให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจโดยบูรณาการองค์ความรู้ใน

ระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสามารถต่อยอดกับสหสาขาขั้นสูงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

ปัญหาในแต่ละบริบทของพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยอาวุธทาง

ปัญญาอย่างสร้างสรรค์และเป็นผู้ชี้น าชุมชนในการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ

สังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะยังประโยชน์และสร้างสังคมแหง่ความสุขที่ยั่งยืน  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การวางแผนหลักสูตรได้น าสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับ

ชุมชน ระดับสังคม ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งอิทธิพล

ของ   COVID-19 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Globalization มาเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงรูปแบบ   

Localization ชุมชนหรือสังคมที่พึ่งพาตนเองได้สูง มีวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เฉพาะตนสูง เป็นชุมชนที่มีการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลพบว่ามีจุดเด่นการ

บริหารจัดการชุมชนและสังคมตนเองให้อยู่รอดได้แม้ไม่พึ่งพาการน าเข้าทรัพยากรจากพื้นที่อื่น  ซึ่งควร

ถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ปัจจัยส าคัญคือมีการน า 3 หว่ง 2 เงื่อนไขปลูกฝังชุดความคิดนี้ในชุมชนท า

ให้เกิดการไม่เบียดเบียนทรัพยากร เอื้ออาศัย พึ่งพิง พึ่งพาระบบนิเวศน์บริการเข้าใจวัฎจักรหมุนเวียน 
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แปรเปลี่ยนและการเกิดขึ้นของทรัพยากร ในขณะเดียวกันก็เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุล

ของทรัพยากรในนิเวศนบ์ริการ โดยอาศัยการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดา้นการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2) การส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างความรู้ต่อยอด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

3) การสรา้งและสะสมองค์ความรู ้ 

4) การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของคนในการแข่งขันกับประชาคมด้วยการ 

บ่มเพาะความรูพ้ืน้ฐานการเป็นผู้ประกอบการ  

5) การพัฒนาเครือขา่ยวิสาหกิจ  

6) การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ความมั่นคงและคุณภาพชวีิต  

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เป้าหมายของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งเน้นสร้างสรรค์บุคลากรด้านการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ให้นิสิตให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ การ

พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดสู่นวัตกรรม ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างทักษะทางภาษา ทักษะทาง

วัฒนธรรม ทักษะทางสุนทรียภาพ ทักษะการมีจิตสาธารณะ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างรากฐาน

ทางสังคมที่มีทัศนคติและค่านิยมอันดีงาม ตระหนักถึงระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน น าบทเรียน

ข้อผิดพลาดจากอดีตมาแก้ไขและพัฒนาบนพื้นฐานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ที่เน้นการสร้าง

ภูมคิุ้มกันให้กับภูมิสังคมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ

ประเทศและการแข่งขันในประชาคมอาเซียน เป็นพลเมืองที่มีหลักคิดและสามารถน าพาตนเองรอดพ้น

จากกับดักรายได้ปานกลางตลอดจนขับเคลื่อนชาติสู่  Thailand 4.0   

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร    

 มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ส าคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็น

แหล่งทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ า เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปยังจีน ลาว พม่า 

นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ในด้านของภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ดังนั้นผลกระทบจาก

การจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญหาด้านการจัดการพลังงานและ

มลพิษสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อนิเวศน์บริการ ความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จาก

นิเวศน์บริการ ลดผลกระทบที่ เกิดจากความไม่สมดุลของทรัพยากรในนิเวศน์บริการ มีการจัด
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การพลังงานที่มีประสิทธิภาพและลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังรองรับการจัดการเรียน

การสอนเชิงรุกโดยท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากคณาจารย์และบัณฑติในการรับความรู้และถ่ายทอด

เทคโนโลยี การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนสามารถพัฒนางานวิจัยต่อยอดร่วมกันเพื่อการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางดิน น้ าและอากาศ เช่น งานวิจัยและบทความวิชาการที่

เผยแพร่ด้านการจัดการของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการผลกระทบด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการปัญหาภัยแล้ง การจัดการปัญหา

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม การจัดการปัญหาภัย

พิบัติทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว ท าให้เกิดการพัฒนา

จุดเด่นและลดจุดด้อยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เกิดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มี

บัณฑิตจากหลักสูตรเป็นเครื่องมือส าคัญน าพา New Growth Engine ซึ่งเป็นกลไกให้เกิดผลผลิตใหม่ใน

การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถ

ก่อให้เกิดรายได้และพร้อมเป็นผู้ประกอบการในอนาคต นอกจากนี้การติดอาวุธทางปัญญาพร้อม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ท าให้บัณฑิตมีหลักคิดที่สามารถสร้างฉากทัศน์ตนเองในการ

แบ่งปัน กระจายผลผลิตและทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และการปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกับดัก

รายได้ปานกลาง หลุดพ้นจากปัญหาทรัพยากรและมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการสร้างความเท่า

เทียมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม บัณฑิตเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ

สังคม พร้อมรับใช้สังคมและชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภูมิภาค  อันจะยังประโยชน์ต่อการ

พัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเสริมสร้างความมั่นคง 

มั่นคั่ง และยั่งยืน ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG) ขององค์การสหประชาชาติ   

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน    

  มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่ งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้บัณฑิตสามารถ

พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งแก่สังคม ชุมชนโดยรอบได้ ทั้งในด้านการเศรษฐกิจและการบริหารพร้อมๆ ไป

กับการพัฒนาใหม้ีทักษะฐานสมรรถนะ (Competency based) ทักษะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ

สร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Wisdom) ในบริบทท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาบัณฑิตให้มี 

ความพรอ้มในวิชาชีพตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งพันธกิจดังกล่าวได้แก่ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกในการท างานเพื่อสังคมและชุมชน 
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2) พัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาด้านพลังงานแล ะ

สิ่งแวดล้อม เพื่อน ามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองต่อความ

ต้องการของท้องถิ่น 

4) สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน บริหาร จัดการตาม

หลักธรรมาภบิาล 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

           001101 การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
 

241111 คณิตศาสตร ์1  

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242104 เคมี 1  

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้  

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

   

                13.1.2.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

       146132        การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน                     3(2-2-5) 

   Listening and Speaking in Daily life 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 

  

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพเป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  

เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหนา้ที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 ตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษา    

   2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน วิเคราะห์และ

ออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอนและค้นคว้าวิจัย และ

การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

     การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่การบูรณาการความรู้ด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ ป้องกัน และจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสู้ความ

ยั่งยืนของชุมชนและประเทศชาติ  

   

 1.2 ความส าคัญ      

 ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้เกิดการขยายกระบวนการ

ผลิต มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นหลายสาขา โครงสร้างพื้นฐานและการ

บริการทางสังคมครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ท าให้รายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตามการ

ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ท าให้มีการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นตามไปด้วย ก่อให้เกิดของเสียเหลือทิ้งออกมาปะปนกับสิ่งแวดล้อมใน

รูปแบบสารปนเปื้อนในดิน น้ า อากาศ รวมถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่ง

นิเวศน์บริการในฐานะเป็นแหล่งปัจจัย 4 จึงสูญเสียสมดุลไปท าให้เกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนในการ

พัฒนาประเทศ นอกจากนี้การแพร่ระบาด COVID-19 ที่เกิดทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยช่วงต้นปี 

2563 ยังท าให้กิจกรรมและกิจการบางส่วนหยุดชะงักลง แม้ในระยะสั้นจะเป็นผลดีที่ท าให้การใช้

พลังงานโดยรวมของประเทศลดลง คุณภาพน้ าและอากาศดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันปริมาณ

ขยะพลาสติกกลับเพิ่มมากขึ้น ในระยะยาวที่คาดการณ์ว่าสถาณการณ์ COVID-19 จะเกิดขึ้นเป็นระยะ

เวลานานก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กิจกรรมและกิจการต่างๆ ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ จึงมีโอกาสส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้อง

เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการปรับตัว รับมอื และขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสมดุล และเป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ ความรู้ความเข้าใจด้านการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ชุมชนไม่พึ่งพาการน าเข้าทรัพยากร

จากพื้นที่อื่น เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของตน ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดความเข้มแข็งต่อการพัฒนาในสังคมระดับมหภาค และสามารถรับมือกับสถานการณ์โลกที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลก 
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 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านส่งเสริมศักยภาพคน

และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นับเป็นโอกาสส าคัญที่จะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมขับเคลื่อนประเทศ

ไทย 4.0 โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมการวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต  การ

ออกแบบหลักสูตรยังค านึงถึงการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตชาติด้านนี้ บัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความเข้าใจโดยบูรณาการองค์ความรู้ในระดับตั้งแต่

ระดับพืน้ฐานและสามารถต่อยอดกับสหสาขาขั้นสูงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาในแต่ละ

บริบทของพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยอาวุธทางปัญญาอย่าง

สร้างสรรค์และเป็นผู้ชี้น าชุมชนในการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะยังประโยชน์และสร้างสังคมแหง่ความสุขที่ยั่งยืนโดยน าพืน้ฐานการผลิต

และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ 

ผ่านฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะใช้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาความเสี่ ยงด้านพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม     

        

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

 1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

 1.3.2 มีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 1.3.3  มีความสามารถในการท างานรว่มกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

 1.3.4 มีคุณธรรม จรยิธรรม จิตส านึก และความรับผดิชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ

ในกาiประกอบอาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. แผนการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ. 

ก าหนด สอดคล้องกับ

นโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผู้ใช้ และ

การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

(1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ   

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา  

(2) ตดิตามประเมนิหลักสูตรอย่าง

ตอ่เน่ืองใหส้อดคล้องกับมาตรฐานของ 

สกอ.  

(3) ตดิตามความตอ้งการของผู้ใช้ และ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี 

(1) เอกสารหลักสูตร  

(2) เอกสารประกอบหลักสูตร  

(3) รายงานผลการประเมินหลักสูตร  

(4) รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑติของหนว่ยงาน

ผู้ใช้บัณฑติ  

 

2. แผนการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนที่

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของ 

สกอ. 

(1) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเนน้การ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เช่น Project based Learning และ 

Active Learning, Student Centered 

Learning ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 

5 ดา้น  

(2) พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนสิติ  

 

(1) จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ดา้น  

(2) สัมมนาการจัดการเรียน 

การสอน น าเสนอผลการค้นควา้และท า

โครงการที่เกดิจาก 

ความสนใจของผู้เรียน 

(3) การจัดระบบการวัดและประเมนิผล

การเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสติและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการและ

ศึกษาดูงานดา้นการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

(5) ความพงึพอใจของอาจารย์และนสิติ

ตอ่ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ  

3. แผนการพัฒนานสิติ

ให้มีความพร้อมในการ

(1) พัฒนาการเรียนรู้ของนสิิตใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐาน สกอ.  

(1) แผนการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม

ในการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละ
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เรียนการสอนทัง้ภาค

ทฤษฏแีละภาคปฏบิัติ 

(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตร กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการ และการวิจัย  

(3) จัดการเรียนการสอนภาคปฏบิัต ิโดย

เนน้ใหน้ิสติฝึกทักษะและ ความช านาญ

ในวิชาชีพอย่างเพียงพอและตอ่เน่ือง 

รวมทั้งสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  

(4) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนภาคปฏบิัต ิที่เน้นการมีสว่นร่วมของ

บุคลากรในหน่วยงานราชการ และ

องคก์รเอกชน  

(5) พัฒนาทักษะดา้นพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมของอาจารย์ให้ทันสมัย  

 

ภาคปฏบิัต ิ 

(2) รายวชิาที่จัดใหม้กีารบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนใน หลักสูตร กับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการ

วิชาการ และการวจิัย  

(3) รายวิชาภาคปฏบิัติ ที่เน้นใหน้สิิตฝึก

ทักษะและความช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและตอ่เนื่อง  

(4) แหลง่ฝึกงาน/สหกิจที่มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอน  

(5) อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ

ดา้นพลังงานและส่ิงแวดลอ้มในแต่ละปี  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561   

(ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลา

ศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

(ไม่ม)ี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

(ไม่ม)ี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

หมวดที่ 1 การรับเข้าศกึษา ข้อ 6 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

               6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือส าเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งในประเทศ

หรอืต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง        

              6.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

              6.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

              6.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ   

            ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่า 
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   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1  นิสติมคีวามรูค้วามเข้าใจในวิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรน์้อยและไม่แม่นย า 

                    2.3.2  นสิิตขาดทักษะทางการอ่าน การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษ 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการสอนเสริมในรายวิชาพืน้ฐานดังกล่าว 

                    2.4.2  มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการปรับพืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษให้แก่นสิิตที่เข้าใหม่ 
 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน    

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

 

2,880,000 

 

2,890,080 

 

2,900,195 

 

2,910,311 

 

 2,920,522 

2. งบด าเนนิการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

80,000 

250,000 

350,000 

240,000 

 

80,000 

250,000 

350,000 

340,000 

 

90,000 

350,000 

450,000 

340,000 

 

100,000 

350,000 

450,000 

340,000 

 

110,000 

350,000 

350,000 

340,000 

3. งบลงทุน 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,028,000 1,770,000 2,080,000 2,370,000 2,400,000 

5. รายรับต่อหัวต่อปี 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

รวมรายจ่าย 5,864,000 6,716,080 7,536,195 7,556,311 7,506,522 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

               แบบช้ันเรียน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดั บปริญญาตรี  

                 พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 121 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 

หลักสูตร

ปรัปรุง พ.ศ. 

2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  30 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  - - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 89 79 

   2.1  วชิาแกน 

       2 .1.1 วิ ชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสต ร์และ

คณิตศาสตร์ 

       2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น 

 37 

22 

 

15 

 36           

15              

 

21              

   2.2  วชิาเอก 

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

               2.2.1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานสิ่งแวดลอ้ม 

               2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

                         2.2.1.2.1 ด้านมลพษิสิ่งแวดลอ้ม

และการควบคุม 

                         2.2.1.2.2 ด้านเทคโนโลย ี

               2.2.1.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

               2.2.1.4 กลุ่มวชิาการวจิัยและจรยิธรรม                

        2.2.2 วิชาเอกเลือก  

 52 

40 

 9 

15 

9 

 

6 

12 

4 

12 

43 

28  

 

 

 

 

 

 

 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไมน่้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 131 121 

 

 



24 

 

 

 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 

             001101     การใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

        001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม             3(2-2-5) 

    Ready English  

        001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

                 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า              3(2-2-5) 

   Step UP English 

                 002201 พลเมอืงใจอาสา                    3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

       002202    สังคมพหุวัฒนธรรม              3(2-2-5) 

            Multicultural Society 

                003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล    3(2-2-5) 

   Communication in Digital Society 

       003202    การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

   Health and Environment Management  

004101     ศลิปะในการด าเนินชีวติ               3(2-2-5) 

            Arts of Living 

       004201    บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม             3(2-2-5) 

            Socialized Personality 

               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  79  หน่วยกิต 

  2.1) วิชาแกน   36 หนว่ยกิต 

   2.1.1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15  หนว่ยกิต 

            241111  คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 

    Mathematics I    

  242104     เคมี 1  4(3-3-8) 

     Chemistry I 
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 243101   ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

     Biology I 

 244103   ฟิสิกส์เบือ้งตน้  4(3-3-8) 

     Introductory Physics 

    2.1.2) กลุ่มวชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน  21  หนว่ยกิต 

 146132    การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน   3(2-2-5) 

    Listening and Speaking in Daily life 

 282121    หลักการพืน้ฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

   Principles of Energy and Environment  

          282122    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-3-6) 

 Natural Resources Management 

          282221    หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

   Principles of Energy and Environment Management  

 282222 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 

   Environmental Microbiology 

 282223  กฎหมายและนโยบายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

         Energy and Environmental Laws and Policies  

 282321  สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

            Statistic and Research Methodology  

  

  2.2) กลุ่มวิชาเอก  43 หนว่ยกิต 

          2.2.1) วชิาเอกบังคับ  28  หนว่ยกิต 

 282231   การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 

                   Environmental Pollution Management 

 282232   การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน  3(2-2-5) 

 Energy Conservation and Management     

 282331   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  3(3-0-6) 

Global Climate Change 

 282332  ความเป็นผู้ประกอบการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

        Entrepreneurship for Energy and Environment 

 282333  การมสี่วนรว่มในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

  Environmental Management with Community Participation 



26 

 

 

 

 

 282334  การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

  Environmental Impact Assessment 

 282335  ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)  

  Friendly Business for Energy and environment 

 282431  นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

                  Energy and Environmental Innovation  

 282432  โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(1-4-4) 

  Project for Energy and Environment 

 282491  สัมมนา  1(0-2-1) 

                  Seminar 

                           2.2.2) วชิาเอกเลือก         15  หนว่ยกิต  

   ให้นสิิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 282341  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการ 3(2-2-5) 

    ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

                 Biodiversity Conservation and Sustainable Utilization   

 282342  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 

       Energy and Environmental Management for Sustainable Agriculture 

 282343  ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อการจัดการพลังงาน            3(2-2-5) 

                       และสิ่งแวดล้อม                     

              Information system for Energy and Environmental Management 

 282344  เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

       Technology for Environmental Pollution Management 

     282345  เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน  3(2-2-5) 

      Energy Technology for Community 

 282346  การจัดการก๊าซเรือนกระจก  3(2-2-5)  

                Greenhouse Gas Management  

 282347  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  

                Energy and Environmental Management for Industry  

 282441  ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 

                      และสิ่งแวดล้อม        

                           Standard System and Technology for Energy  

       and Environmental Management 
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 282442   การใช้ประโยชน์ของเสียด้วยกระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

       Bioremediation Process for Waste Utilization  

  282443  พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  3(2-2-5) 

        Renewable Energy for Sustainable Environment 

     282444   หัวข้อคัดสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม                    3(2-2-5) 

       Selected Topic in Energy and Environment 
 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

                   4) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม               จ านวน         6   หน่วยกิต 

 282492   การฝึกงาน  6 หนว่ยกิต 

              Professional Training          

 282493  การศกึษาอิสระ  6 หนว่ยกิต 

              Independent Study                                 

 282494  สหกิจศกึษา  6 หนว่ยกิต 

             Co-operative Education          
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
   

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English  

3(2-2-5) 

002202 

 

241111 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society  

คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I  

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Biology I  

 รวม 20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English  

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

282121 

 

282122 

หลักการพืน้ฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Principles of Energy and Environment   

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-3-6) 

Natural Resources Management 

3(3-0-6) 

 

3(2-3-6) 

 

                                    รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาต้น 
 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English   

3(2-2-5) 

 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

282221 

 

282222 

 

หลักการจัดการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Principles of Energy and Environment Management 

จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 

Environmental Microbiology  

3(3-0-6) 

 

3(2-3-6) 

 

 รวม 15 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 
 

004101 

 

ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201  

 

146132 

 

282223 

 

282231 

 

282232 

 

 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality  

การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily life 

กฎหมายและนโยบายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Energy and Environmental Laws and Policies  

การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

Environmental Pollution Management 

การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management  

รวม 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-3-6) 

 

3(2-2-5) 

 

18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาต้น 
 

282321 สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย 

Statistic and Research Methodology  

3(2-2-5) 

282331 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

Global Climate Change 

3(3-0-6) 

282332 ความเป็นผู้ประกอบการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Entrepreneurship for Energy and Environment 

3(2-2-5) 

 

282333 การมสี่วนรว่มในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

Environmental Management with Community 

Participation 

3(2-2-5) 

28234x 

 

xxxxxx 

วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

วิชาเลือกเสรี                  

3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 

 Free Elective   

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาปลาย 
 

282334 

 

การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

282335 ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Friendly Business for Energy and environment 

3(2-2-5) 

28234x 

 

28234x 

 

xxxxxx 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

วิชาเลือกเสรี                                                                  

Free Elective  

3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 

 รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4   

ภาคการศึกษาต้น 
 

282491 

 

282431 

 

282432 

 

28244x 

สัมมนา 

Seminar  

นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Energy and Environmental Innovation 

โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Project for Energy and Environment 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

1(0-2-1) 

  

3(2-2-5) 

 

3(1-4-4) 

 

3(x-x-x) 

28244x วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

รวม 13  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
   

282492 การฝึกงาน 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training  

282493 การศกึษาอิสระ              6 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

282494 สหกิจศึกษา 

 Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai. 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5) 

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟั ง พูด อ่าน เขียน    

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone. 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party. 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for 

further study and future careers. 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing. 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions.  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation. 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and 

environmental saving. 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ ์

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management. 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context. 

 

146132  การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน   3(2-2-5) 

        Listening and Speaking in Daily life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย 

การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับและ

การปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ 

การบอกขั้นตอน 

English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, greetings, 

introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation, accepting and 

rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help, giving instruction 

 

241111    คณิตศาสตร์ 1                   3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

   Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals. 
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242104 เคมี 1            4(3-3-8) 

Chemistry I  

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic 

chemistry, environmental chemistry 

 

243101 ชีววทิยา 1        4(3-3-8) 

 Biology I 

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

   Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior. 

 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                                                                   4(3-3-8) 

  Introductory Physics 

  คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ

ชน  ก าร เค ลื่ อ น ที่ แ บ บ หมุ น  ส มบั ติ ข อ งสส าร  ก ลศาสต ร์ ขอ งไหล  ป รากฏก ารณ์ ค ลื่ น 

และการสั่น เทอร์โมไดนามกิส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

  Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, momentum 

and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave phenomena and 

chaos, thermodynamics, electricity, basic electric circuits, modem physics. 
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282121 หลักการพื้นฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

          Principles of Energy and Environment   

 มนุษย์กับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรากฎการณ์ทางสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ  ความสมดุลทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความรูพ้ืน้ฐานดา้นพลังงาน  พลังงานสิน้เปลือ้ง สถานภาพของแหล่งพลังงานในปัจจุบันและอนาคต 

 Man and energy and environment, environmental phenomena, relationship between living 

organisms and environment, soil, water and atmosphere, natural balance and biodiversity, fundamentals 

of energy,  Conventional energy, Renewable energy, The current and future status of energy 

sources 

 

282122  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                                    3(2-3-6) 

Natural Resources Management 

    ความรู้พืน้ฐานทางนิเวศวิทยา ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศบนบก

และแหล่งน้ า นิ เวศวิทยาประชาการ การหมุน เวียนสารอาหารในสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    Basis knowledge of ecology and natural resources, terrestrial and aquatic ecology, 

population ecology, nutrient cycling in an ecosystem, conservation of biodiversity, principle and 

concept of natural resources management, law relating natural resources management. 
 

282221  หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

        Principles of Energy and Environment Management 

  ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน   

มลพิษสิ่งแวดล้อม การตกค้างและสะสมสารพิษในสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรพลังงาน  พลังงาน

หมุนเวียน เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ า การจัดการสิ่งแวดล้อม ทิศทาง

นโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

   Eenergy resources and environment, Impact of  using of natural resources and energy, 

environmental pollution, residue and toxin accumulation in environment,  energy resource management, 

renewable energy,  solar cell, biomass energy, wind energy, hydro energy, environmental management, 

direction of energy and environmental policy and planning.  
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282222   จุลชวีวิทยาทางสิ่งแวดล้อม      3(2-3-6) 

    Environmental Microbiology   

   ความรูพ้ื้นฐานทางจุลชีววิทยา บทบาท ความส าคัญ ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของ

จุลินทรีย์ในระบบนิเวศ  จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง จุลินทรีย์ดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับการหมุนเวียนแร่ธาตุ เชื้อเพลิงจากจุลินทรีย์ การย่อยสลายสารมลพิษใน

สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดว้ยจุลินทรีย์ การคัดเลือกและการแยกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อน าไปใช้ใน

การจัดการสภาพแวดล้อม 

    Principle of microbiology, microbial role, importance, diversity and relationship in 

ecosystem, microorganism in extremely environmental conditions, microbial indicators for 

environmental monitoring, microbes in nutrient cycling, microbial fuel cell, microbial degradation of 

pollutants, microbial remediation, screening and isolation microorganism for environmental 

management. 

 

282223 กฎหมายและนโยบายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Energy and Environmental Laws and Policies  

 นโยบาย หลักการ แนวคิด ข้อก าหนด กฎหมาย อนุสัญญา ข้อตกลงภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การควบคุมพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  Policy, principle, concept, regulation and law relating energy, natural resources and 

environment conservation and control, proposal development in energy and environment project. 

 

282231 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

 Environmental Pollution Management 

 ความรู้พื้นฐานด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษ หลักการเก็บและการ

วิเคราะหต์ัวอย่างสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

มลพิษ แนวทางและหลักการในการจัดการมลพิษ 

 Basic knowledge of environmental pollution, situation and effects of pollution, principle of 

environment sampling and analysis, environmental quality monitoring, law on environmental pollution 

management, guideline and principle of pollution management. 
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282232 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน  3(2-2-5) 

           Energy Conservation and Management 

 หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการจัดการพลังงาน อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการ

ตรวจวิเคราะหพ์ลังงาน ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน เทคโนโลยีและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

และอุตสาหกรรม การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบความร้อน และการปรับอากาศ การวิเคราะห์

ทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

  Principles of energy conservation and management, policies and laws related to energy 

conservation, energy management systems, energy management steps, equipment, instruments 

and energy audit, energy efficiency, technologies and energy conservation measures in building 

and industry, management of lighting systems, heating systems, and air-conditioning, economics 

analyses of energy conservation schemes. 

 

282321 สถติิและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Statistic and Research Methodology  

 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวางแผนการ

ทดลอง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

การวิจัยทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม  กระบวนการวิจัย การตั้งค าถามวิจัยและสมมุติฐาน  การทบทวน

วรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปล

ผลข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอ 

 Principal statistical concepts, sampling, mean difference, various types of experimental design, 

correlation and regression analysis, application of statistics and statistical programs for energy and 

environmental research, principles of research, establishing research questions and hypothesis, literature 

review, conceptual frameworks, writing a research proposal, sampling and experiment, statistical analysis, 

writing a research report and presentation. 
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282331  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก     3(3-0-6) 

  Global Climate Change 

  การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศ ภูมิอากาศโลกในอนาคต วัฏจักรคาร์บอนของโลก 

ปัจจัยขับเคลื่อนระบบภูมิอากาศโลก สมดุลพลังงาน ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ระดับภูมิภาค สภาพอากาศ และเหตุการณ์สภาพอากาศสุดโต่ง ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ส าหรับประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาว นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งต่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  Changing state of the climate system, Future global climate, Global carbon cycle, Global 

climate driver, Energy balance, Linking global to regional climate change, Weather and climate 

extreme events, Climate change information for regional impact and for risk assessment, Mitigation 

pathways compatible with short-term mid-term and long-term goals, International cooperation, 

Innovation, technology development and transfer for climate adaptation. 

 

282332  ความเป็นผู้ประกอบการทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

   Entrepreneurship for Energy and Environment 

   คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ทักษะและเครื่องมือของผู้ประกอบการ  ธุรกิจนวัตกรรม  

กระบวนคิดเชิงออกแบบ การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ การสร้างโมเดลธุรกิจ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

การสร้างแบรนด์ การสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการด้วยการเล่าเรื่อง  การประกอบการและธุรกิจทาง

พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประเมินต้นทุนพลังงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจบน

ฐานทรัพยากรชวีภาพ  เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว   

   Characteristics of entrepreneur, entrepreneur skill and tools, innovative business, design 

thinking, business model, strategic management for enterprise, business model canvas, creative 

marketing, branding, story telling, enterprise and business for energy and environment, cost of 

energy and economic assessment, bio-economy, circular-economy, green-economy.   

 

282333  การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

  Environmental Management with Community Participation 

  การวางแผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

กระบวนการวางแผนเพื่อการรับฟังความคิดเห็นประชาชน  การจัดการความขัดแย้ง ภาพรวมของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน การออกแบบโครงการการมีส่วนร่วม ชุดเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน เครื่องมือต่างๆ ในการประชุมสาธารณะ การสื่อสารประเด็นสาธารณะด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและระดับชาติ การมีสว่นรว่มของประชาชนในการปฏิบัติ การจดัการความรู้ดา้น

พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาบนหลักยั่งยืนและความ

เท่าเทียมกัน 

  Strategy planning for energy and environmental management, social responsibility, 

planning process for listening to public opinion, conflict management, overview of public 

participation, design for participation in project, tools for public participation, tools for public 

meeting, communicating public issue on energy and environment at community and national levels, 

public participation in practice, knowledge management in energy and environment, energy and 

environmental measures for sustainable development and equality.  

    

282334 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

 Environmental Impact Assessment 

ความหมาย ความส าคัญและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทย  เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท าเล่มรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Definition, importance and basic knowledge of environmental impact assessment, law and 

regulation related to environmental impact assessment, environmental impact assessment system for 

Thailand, environmental impact assessment technique, report preparation of environmental impact 

assessment, public participation processes, monitoring processes of action following to mitigation plans. 

 

282335  ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

  Friendly Business for Energy and environment  

            ความส าคัญ ที่มาของประวัติศาสตร์ วิวัตนาการ เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สะอาดในบริบทของการพัฒนาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการ

สร้างสรรค์อัตลักษณ์เชิงธุรกิจและการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หลัก

ธรรมาภิบาลกับการประกอบธุรกิจ 
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 The importance of history, evolution, environmental and clean energy tools in 

environmental friendly development context, basics knowledge of business for environment friendly 

and energy, green industrial and eco-Industrial town development, a guideline creation for 

business identity and innovative for business for environment friendly and energy, a corporate 

governance and business ethics. 

 

282341  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 

 Biodiversity Conservation and Sustainable Utilization  

   ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ  ปัจจัยและสาเหตุที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความ

หลากหลายทางชีวภาพต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ข้อก าหนด มาตรการ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การสรา้งเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ   

    Definition, importance and value of biodiversity, factors effecting biodiversity change, 

impact of biodiversity change on life quality and environment, regulation, measurement, ways of 

biodiversity conservation,  biodiversity utilization and management, bio-economy.  

 

282342  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน            3(2-2-5) 

  Energy and Environmental Management for Sustainable Agriculture 

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท าเกษตร ผลกระทบของการใช้สารเคมีทางการเกษตร  การลด

การใช้สารเคมีทางการเกษตร นิเวศบริการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร 

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พลังงานทางเลือกและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ความมั่นคงทางอาหาร  

  Environmental problem from agriculture, impact of agrochemical uses, reducing of 

agrochemical uses, ecosystem services, biological pest controls, bioproducts for agriculture, 

integrated pest management, renewable energy and energy from agro-waste materials, food 

security.  
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282343  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Information system for Energy and Environmental Management 

 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีแผนที่ การส ารวจ

เพื่อการท าแผนที่ การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีดาวเทียม การจ าลองเชิงพื้นที่

และการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน การประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Principle of information technology system, design and development of database, mapping 

technology, mapping survey, remote sensing, geographic information system, satellite technology, spatial 

model and land use change, application of information technology for energy and environment 

management, decision supporting system for energy and environment management. 
 

282344  เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม                  3(2-2-5) 

  Technology for Environmental Pollution Management 

    เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ ขยะ สารกัมมันตรังสี ความร้อน เสียง

และการสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ เกณฑก์ารเลือกเทคโนโลยีการจัดการ

มลพิษที่เหมาะสม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษอย่างยั่งยืน   

  Environmental pollution management technologies in soil, water, air, solid waste, radioactive 

materials, thermal pollution, noise and vibration, the efficiency of pollution management technologies, 

criteria for choosing the optimized technology for pollution management, technology for sustainable 

pollution management. 
 

282345  เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน                 3(2-2-5) 

   Energy Technology for Community 

   การบริหารและจัดการพลังงานชุมชนเพื่อใช้แหล่งทรัพยากรพลังงานต้นก าเนิดในท้องถิ่นเป็น

พลังงานแปรรูปของความร้อนและไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพและมีมูลค่าสูงสุด การพัฒนาธุรกิจการ

ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระทางไฟฟ้าและเพื่อการจ าหน่ายผ่านระบบสายส่งในชุมชน การแก้ปัญหาชุมชน

โดยใช้พลังงานเป็นเครื่องมอื เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชนและเศรษฐศาสตร์พลังงานชุมชน 

   Community energy management by using effective local primary energy resources for 

conversion to high efficiency and high value thermal energy and electricity development in power 

producer business for load reduction and distributed in community transmission line, community 
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problem solving using energy as a tool, appropriate energy technology for community, community 

energy business and economics. 

 

282346  การจัดการก๊าซเรอืนกระจก                 3(2-2-5) 

  Greenhouse Gas Management  

   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สถานการณ์และปัญหาที่เกิดจากการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ กลไกการลดและการกักเก็บก๊าซ

เรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย  

Activities that cause greenhouse gas emissions. Situation and problems caused by 

greenhouse gas emissions. Protocol, amendment and international agreement, mechanism for 

reducing and storing greenhouse gases,  Thailand voluntary emission reduction program.  
 

282347  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 

   Energy and Environmental Management for Industry  

      ประเภทและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติใน

ภาคอุตสาหกรรม ของเสียและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม 

      Types and production processes of industry, energy and natural resources in industrial 

sector, waste and effect from using of energy and natural resource, energy and environmental 

management for industry. 
 

282431 นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม            3(2-2-5)  

  Energy and Environmental Innovation 

    แนวคิดและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การเลือกนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพการประหยัด

พลังงานและลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่

ยั่งยืน สุนทรียภาพและการตอบสนองประโยชน์ใชส้อยประจ าวัน การวางแนวนโยบายเมืองที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ อาคาร ชุมชนที่มีความยั่งยืนตามระบบนิเวศน์  

การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงพาณชิย์และทรัพย์สินทางปัญญา   

  Concept and method of creating innovation for environmental and energy, affecting 

factors to efficiency of environmental and energy innovation and technologies, criteria for choosing 
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the optimized innovation and technology for environmental and energy, innovation and technology 

for sustainable environment and energy management, design for energy efficiency and 

environmental pollution reduction, aesthetics, energy and environment variable in daily life, 

planning the design process, creating design program, eco-city policy, construction, production, 

packaging, building, sustainable community accordance with the ecology, commercial and 

intellectual property innovation and technology management. 

 

282432  โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม               3(1-4-4) 

 Project for Energy and Environment 

การก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่ งแวดล้อม  

การตั้งสมมติฐาน การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล 

การทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ อภิปรายและสรุปผลการทดลอง จัดท า

รายงาน และน าเสนอผลงาน 

 Determination of topic and objectives of research project related to energy and environment, 

formulation of hypothesis, literature review, preliminary study, data collection, data analysis by using 

computer and statistical software, discussion and summary of the result, report writing and presentation. 
 

282441  ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

Standard System and Technology for Energy and Environmental Management 

ประเด็นพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความส าคัญของปัญหา ดัชนีและเครื่องมือวัดด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและระบบมาตรฐานเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ISO14001 ISO54000 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต การ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Energy, environmental issue and problem importance, energy and environmental index and 

measurement, regulations and standard systems for energy and environmental management, ISO14001, 

ISO54000, economic tools for energy and environment, clean technology, life cycle assessment, 

application of sufficiency economics concept for sustainable environmental management. 
 

282442  การใช้ประโยชน์ของเสียด้วยกระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ                    3(2-2-5) 

  Bioremediation Process for Waste Utilization  

  ชีวมวล วัสดุ และของเสียในสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ของเสียในสิ่งแวดล้อม พลังงาน

ทางเลือก กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม วิถีเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์
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และพืช กลไกบ าบัดมลพิษด้วยการกระตุ้นทางชีวภาพ เทคโนโลยีเอนไซม์ ถังหมักและการออกแบบ

กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมระดับนาโน การประยุกต์ใช้ในพืน้ที่ 

  Biomass material and environmental waste, environmental waste utilization, alternative 

energy, biological treatment process, biotechnology, microbial and plant metabolisms, mechanism 

treatment of pollutant with biological stimulation, enzyme technology, fermentation tank and 

biotechnological process design, nanobiotechnology, in situ application. 
 

282443  พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน    3(2-2-5) 

  Renewable Energy for Sustainable Environment 

  พลังงานกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคต พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานชีวภาพ พลังงานจากของเสีย เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน 

ระบบกักเก็บพลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดว้ยพลังงานทดแทน    

  Energy and environmental problems, renewable energy sources for the future, solar 

energy, hydrogen energy, biological energy, returning waste to energy, energy harvesting 

technology, energy storage system, environmental impact mitigation with renewable energy. 
 

282444  หัวข้อคัดสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)     

 Selected Topic in Energy and Environment  

เรื่องเฉพาะทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อใหม่หรือหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

Special topics in energy and environment, new or current appealing topics in 

environmental sciences. 
 

282491  สัมมนา         1(0-2-1) 

 Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการจัดสัมมนาวิชาการด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม การน าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Searching, collecting and analyzing data, processing in energy and environmental seminar, 

presenting, discussing and answering questions in energy and environmental issues. 
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282492 การฝึกงาน    6 หน่วยกิต

 Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in energy and environment in 

private or government sectors. 

 

 

282493 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussion in energy and 

environment. 

 

282494 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต  

             Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in energy and environment as 

an apprentice in private or government sectors. 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (282) 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 

 3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาแกนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน   

  3.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาแกนในกลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

  3.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาเอกบังคับ 

  3.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาเอกเลือก 

  3.5 เลข 9 หมายถึง   รายวิชาเอกบังคับเลือก (ฝกึงาน/การศกึษาค้นคว้าอิสระ/สหกิจ   

              ศกึษา  

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา 

  4.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาล าดับที่ 1   

  4.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาล าดับที่ 2 

  4.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาล าดับที่ 3 

  4.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาล าดับที่ 4 

  4.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาล าดับที่ 5 

  4.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาล าดับที่ 6 

  4.7  เลข 7  หมายถึง    รายวิชาล าดับที่ 7 

  4.8 เลข 8   หมายถึง   รายวิชาล าดับที่ 8
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายกฤตชญา  

อสิกุล 

36697000xxxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Dr.sc.agr. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Agricultural Science 

ชีววิทยา 

ชีววทิยา 

University of Goettingen, Germany

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 

2547 

2542 

2 นายธีรชัย  

อ านวยล้อเจริญ 

    155990005xxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด.    

วท.ม.   

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2557 

2552 

2550 

3* นางสาวบหุรัน 

พันธุ์สวรรค์ 

 

     35601003xxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2545 

2541 

4 นายรัฐภูมิ 

พรหมณะ 

351010084xxxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา  

จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2549 

2545 

2541 

5 นายวัชระ  

วงค์ปญัโญ 

36409003XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทน 

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2544 

2542 

6 นายสุขทัย  

พงศ์พัฒนศิริ 

36599002xxxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Agricultural Science 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

เกษตรศาสตร์ 

Iwate University, Japan 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

2548 

2544 

2540 

51 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

7 นางสาวฉัตรแก้ว  

ชัยลือชา 

34109003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemical Engineering and Analytical Science 

เคม ี

เคม ี

The University of Manchester, United Kingdom 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 

2547 

2544 

8* นางสาวชญาน์นันท์ 

จิตมณ ี

35307001xxxxx 

 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2557 

 2547 

2544 

9 นายบุญวัฒน์  

วิจารณ์พล 

     36501001XXXXX อาจารย์ 

 

Ph.D. 

Ms.Agr 

วศ.บ. 

Agricultural and Environmental Engineering 

Agricultural and Environmental Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan  

Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2550 

2546 

10 นายปรเมษฐ์  

สิทธิสันติ ์

    15599000XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมพลังงาน 

วิศวกรรมพลังงาน 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2561 

2553 

2550 

11* นางสุชัญญา  

ทองเครือ 

57101000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ 

(เกียรตินิยม

อันดับ 1) 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  

  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2554 

2547 

2544 

12* นางสาวสุมล  

นิลรัตน์นิศากร 

31016009xxxxx อาจารย์     ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

พันธุศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 

ลาดกระบัง 

 

2552 

2546 

2539 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

13 นายสุรัตน์  

เศษโพธิ์ 

36703001XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมพลังงาน 

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

2550 

2545 

14* นางสาวพิมพ์ศริิ 

สุวรรณพัฒน์ 

156010010xxxxx อาจารย์ M.Eng. 

วท.บ. 

(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

Applied Chemistry and biotechnology  

จุลชีววทิยา  

Ritsumeikan University, Japan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 2554 

2552 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ป ี

1 นายภูมศิร์ ทับทิมแดง อาจารย์ วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอ้ม) 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอ้ม) 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์ท่ัวไป) 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์ท่ัวไป 

2557 

2552 

2550 

2 นายมนตรี แสนวังส ี อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม) 

วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม 

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

2560 

2548 

2544 

3 นายสิทธิชัย มุง่ด ี นักวชิาการ

สิ่งแวดลอ้ม 

ช านาญการพิเศษ 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 

วท.บ. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม) 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

สุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม 

2547 

2537 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงสร้างหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งด้าน

การจัดการพลังงาน การควบคุมมลพิษ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างาน

จริง ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพไว้เป็น 2 แผน คื อ แผนสหกิจศึกษา 

จ านวน 6 หน่วยกิต และแผนฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ นิสิตแต่ละคนจะต้อง

จะต้องเลือกแผนใดแผนหนึ่งเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/

อาจารย์นเิทศ  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม   

4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรตลอดจน

สามารถปรับตัวเข้ากับหนว่ยงานที่ไปฝกึประสบการณไ์ด้  

4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์  มภีาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 

4.1.4 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปใช้กับการปฏิบัติงานลักษณะต่างๆได้ด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

4.1.5 สามารถดูแล จัดการ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้

อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

4.1.6 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

4.1.7 ให้บริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

4.1.8 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

 4.2  ช่วงเวลา   

4.2.1 การฝกึงาน   ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

4.2.2 สหกิจศกึษา ตามแผนการเรียน ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

4.3.1 การฝกึงาน ไม่น้อยกว่า 360 ช่ัวโมง 

               4.3.2  สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา (ระยะเวลา 4 เดือน) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมจ านวน 3 หน่วยกิต ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่นิสิตสนใจ ท าการศึกษาโดยใช้

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งผ่านกระบวนการการวางแผน การเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถอธิบายทฤษฎีที่

น ามาประยุกต์ในการท าวิจัย โดยน าเสนอผลงานและจัดท ารายงานตามรูปแบบภายในเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อน ามาใช้เป็นพื้นฐาน

ของการศกึษาโครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนระเบียบวิธีวิจัย สามารถศกึษาวิจัยเพื่อหา

ความรู้ใหม่และน าไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมได้  

5.3 ช่วงเวลา 

        ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

       3 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 นสิิตจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ 

 5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตกลุ่มละ 1 ท่าน 

 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกเรื่อง และด าเนินการศกึษาโครงงานทาง

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้าให้

อาจารย์ลงนามทุกครั้ง 

5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานของการศกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาโครงงานทาง

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 5.6.2 ผู้สอนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรูร้่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าการศึกษา 

5.6.4 คณาจารย์ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของโครงงานทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 ด้านบุคลิกภาพ 1) บู รณ าการการพัฒนาบุคลิกภาพ  ในรายวิชาที่

เกี่ ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

1.2 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการ

จัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ  

2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นหลัก ให้

ความส าคัญและปลูกฝังให้นสิิตมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่ างต่อ เนื่ อ งตลอด

หลกัสูตร 

1.3 ด้านภาวะผู้น า  1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้

นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม  

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้นิสิต

ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออก 

3) ก าหนดบรรทัดฐานในการ เรยีนรูใ้นกลุ่ม ปลูกฝังการมี

วินัย ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อสว่นรวม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     2.1.1.1  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

        2.1.1.2  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

       2.1.1.3  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

       2.1.1.4  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมอืงที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2    กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

           2.1.2.1  ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์

สุจรติและเคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

           2.1.2.2  ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดย

การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวติร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม 

           2.1.2.3  สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพในทุกรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

           2.1.2.4  ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงรับผิดชอบ ภาวะ

ผูน้ า ท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็น  

           2.1.2.5  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสิทธิคุณค่าของความเป็น

มนุษย์และเคารพกฎระเบียบสังคม 

2.1.3    วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

           2.1.3.1    ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนสิิตระหว่างเรียนตลอด    

           หลักสูตรทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยผู้สอน เพื่อนนิสิต ตนเอง ผู้ช่วย

สอนในแหลง่ฝึก และผูร้ับบริการ 

           2.1.3.2     ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  

           2.1.3.3  สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 
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               2.2 ความรู ้

2.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          2.2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

ที่ศึกษา 

          2.2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  

          2.2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ

หลักการทฤษฎีและสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการส่งเสริม 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรณีฉุกเฉิน  มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ 

ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สามารถวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  และสนใจพัฒนาความช านาญทางด้านสิ่งแวดล้อมของตนเอง และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน

ผูเ้รียน เพื่อนนสิิต และผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึ  เช่น 

           2.2.3.1  การทดสอบ 

           2.2.3.2  การประเมินชิน้งาน 

           2.2.3.3  การประเมินการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

           2.2.3.4  การประเมินผลการอภปิราย 

           2.2.3.5  การประเมินการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

           2.2.3.6  การประเมินพัฒนาการของผู้เรยีน  
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              2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

         2.3.1.1 มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

         และคิดอย่างเป็นระบบ 

         2.3.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.1.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อ   

ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์  

  2.3.1.4  ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้    

  อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 

แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มใน

สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงรว่มใจ การอภปิราย การสัมมนา 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ประชุมปรึกษาปัญหา

ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การสอนโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และ

การจัดท าโครงงาน เป็นต้น 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  ประเมินตามสภาพจรงิ โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

2.3.3.1 การประเมนิกระบวนการคิด 

2.3.3.2 การทดสอบความสามารถในการคิด 

2.3.3.3 การประเมนิผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศกึษา  

และวิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศกึษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์

จ าลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงาน

ผลการอภปิรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา  
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               2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ   

        2.4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

         2.4.1.2   สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 

         ตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

        2.4.1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม 

        ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

        2.4.1.4   มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง 

        ต่อเนื่อง 

        2.4.1.5   มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียน

กับผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้รับบริการ โดยการ

มอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการ

ท างานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่าง

หลักสูตร และระหว่างสถาบัน 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

       2.4.3.1  ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

       2.4.3.2  ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งราย 

 บุคคลและรายกลุ่ม 

       2.4.3.3  การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
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                2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้  

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2..5.1.1   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ 

         การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน                     

       2.5.1.2  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติมา   

       ประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

       2.5.1.3  มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี 

       ประสิทธิภาพ 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในงานด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย  อย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 

ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน  จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน  

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        2.5.3.1 ประเมินผลงานการศกึษาค้นคว้า วเิคราะห ์และใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

        2.5.3.2 ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและทักษะการสื่อสารกับ 

        ผูร้ับบริการ 

       2.5.3.3 ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

       2.5.3.4 ประเมินผลงานที่นิสติได้วิเคราะห์เชงิตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี 

       สารสนเทศ 
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 2.6 ด้านสุนทรยีภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

         มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ  

     อาจารย์น าเสนอรูปแบบ ภาพจ าลอง ที่มีมิติทางด้านความงดงามซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้นิสิตได้รับรู้และเข้าใจความงดงามด้วยประสาทสัมผัสด้วยตนเองและ

เสริมสรา้งเจตคตแิละทัศนคตทิี่ดี 

  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินด้านสุนทรยีภาพ 

 ประเมินจากปฏิกิริยาการรับรู้ การตอบสนองและความสามารถในการกระตุ้นให้

เกิดความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป 

 

                2.7 ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

        2.7.1.1  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

        2.7.1.2  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

  2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

       2.7.2.1  ให้นสิิตได้ฝึกทักษะการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชา 

       ด้วยการวิเคราะห์สุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพตลอดจนสุขภาวะทั้ง 4 ด้านอันได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะ 

        จติและจิตวิญญาณ 

       2.7.2.2  ให้นิสิตสามารถแต่งกายได้อย่างเหมาะสมตามกฎระเบียบของ 

มหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าเรียนทฤษฎี หรือเรียนในห้องปฏิบัติการ หรือการ

ออกเก็บตัวอย่างและส ารวจข้อมูล หรือการออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ

การฝกึงาน ณ สถานฝึกงาน  
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                       2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ   

                       พัฒนาบุคลิกภาพ 

         2.7.3.1  ประเมินจากจ านวนครั้งของการเข้าช้ันเรียนของนิสิต และสรุป

สถานการณ์นิสิตขาดเรียนเนื่องจากความเจ็บป่วยเพื่อติดตามดูแลและให้

ค าปรึกษาที่เหมาะสม 

       2.7.3.2  ประเมินจากการยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและบุคคลภายนอกทางด้าน 

       สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง 4 ด้าน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย ● ● ○ 

 

● ○ ○ ● 

   

○ ○ ○ ● ○ 

  

● ● 

  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม ● 
 

● 

 

● ● ● 

 

● 

  

● ● ● ● 

   

● 

   

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง ● 
 

● 

 

● ● ● 

 

● 

  

● ● ● ● 

   

● 

   

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ● 
 

● 

 

● ● ● 

 

● 

  

● ● ● ● 

   

● 

   

002201 พลเมืองใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 

  

● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

● ● 

 

● 

  

○ ○ 

  

● ● 

 

○ ● ○ ○ ○ ● 

  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 
  

● 

 

● ● ● ● ● 

   

○ ○ ● 

 

● ● 

 

○ 

  

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 
  

● ● ● ● ● 

 

● 

   

● ● ● 

 

● ● 

 

○ ● ○ 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ ● 
 

● 

 

● ● ● ● ○ 

  

○ ○ ○ 

  

○ 

 

○ ● 

  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

 
● ● 

 

● ● ● ● ● 

  

● 

      

● ● 

 

● 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วชิาแกน 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 ○    ● 
  ● ● 

   
     

     

242104 เคมี 1   ○ 
 ● 

 ○ ● ○ 
    ● ○ 

  ● ○ 
 ● 

 

243101 ชีววทิยา 1 ○ ● 
  ●      ● ○ 

     ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น      
  ○ ● ● ● 

 ○ ● 
  ○ 

     

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

146132 การฟังและพดูในชีวติประจ าวัน ○ ○ • ○ • • • •    ○ • ○     • •  • 

282121 หลักการพืน้ฐานทางพลงังานและ

สิ่งแวดล้อม  ○  ○   ○    ○   ○  ○  ○      

282122 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ○ • 
 • 

 ○ 
  

   ○ 
         

282221 หลักการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  
  ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

 ○ ○ ○ 
  ● ○ 

    

282222 จุลชีววทิยาทางสิง่แวดล้อม     ○ ○    ○            
 

282223 กฎหมายและนโยบายทางพลงังาน

และสิ่งแวดล้อม ●    ● 
 ● 

 ● 
   ● 

   ● 
     

282321 สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย  • ○ 
 • ○ ○ ○ • • • 

 ○ 
   • • ○ 

  ○ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วชิาเอก 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

282231 การจัดการมลพิษสิง่แวดล้อม ○ 
 

○ 

 

• • ○ ○ • ○ • 

 

• 

   

○ 

     

282232 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน   ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
  ● ○ 

    

282331 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ○ ● ○ 
 ● ● ● ● ● ● ○ 

 ○ 
 ○ 

 ● ● ● 
  ○ 

282332 ความเป็นผู้ประกอบการทาง

พลังงานและสิง่แวดล้อม ●    ● 
 ● 

 ● 
   ● 

   ● 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

282333 การมีส่วนรว่มในการจัด

การพลังงานและสิง่แวดล้อม  • 
 • •   ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○   ●    

282334 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม • ○ ○ • • • ○ ○ • • • ○ • ○ 
  ○ 

 ○ 
   

282335 ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ●   ○ ● ○ ○ • 
  ○ ○ 

          

282431 นวัตกรรมพลังงานและสิง่แวดล้อม ●    ● 
 ● 

 ● 
   ● 

   ● 
     

282432 โครงงานทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
    ● ● ○ ● ● ● ●    ●   ●     

282491 สัมมนา • • • • • • 
 ○ 

 • 
 • • ○ 

  • ○ • 
  • 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

282341 การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใชป้ระโยชน์อย่าง

ย่ังยืน 
●    ● 

 ● 
 ● 

   ● 
   ● 

     

282342 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน ●    ● ● 
 ○ ● ● 

 ● ○ ○ 
  ○ 

 ● 
 ● 

 

282343 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการ

จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   ○ ● ○ ●  ●  ● ○     ● ● ○    

282344 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ○  ○ 
 • • ○ ○ • ○ • 

 • 
   ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

สิ่งแวดล้อม 

282345 เทคโนโลยพีลังงานเพื่อชุมชน   ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ ○   ● ○     

282346 การจัดการก๊าซเรือนกระจก • 
 ○ 

 • ○ 
 • ○ • • 

 ○ 
    • 

    

282347 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ส าหรับอุตสาหกรรม   ○  • • ○  • • •  • ○ •  • • •    

282441 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยเีพื่อ

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม • ○ • ○ • • • • • • ○ ○ • • • 
 • • • 

  ○ 

282442 การใชป้ระโยชน์ของเสียด้วย

กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ ●    ● 
 ● 

 ● 
   ● 

   ● 
     

282443 พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิง่แวดล้อมที่

ย่ังยืน ○ ○ ○ 
 ● ○ ○ ○ ● ○ 

  ○ 
 ○ 

 ○ 
 ● 

  ○ 

      

282444 

หัวข้อคัดสรรทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม   • ○ • ○  • ○ •     ○  ○      

หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

282492 การฝึกงาน • • • • • 
     

⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ 
 

⚫   ○ • 

282493 การศึกษาอิสระ • • • ○ • • 
 • 

 • 
 ○ 

 ○ 
  • 

   ○ • 

282494 สหกิจศกึษา • • • • • • 
 • 

 • 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
⚫   ○ • 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่ งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และ

น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการ จัดการเรียนการ

สอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ

เรียนรูก้ับตารางวิเคราะหห์ลักสูตร การตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ รวมถึงผลงานของนสิิต และการสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝกึ 

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

       ด าเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และน าผลการวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 21 การเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี  

       21.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะ

ส าเร็จ การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิด 

ภาคเรียน  

      21.2 นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้  

         21.2.1  เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด 
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ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

         21.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้  

         21.2.2.1  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 2 ภาคการศึกษา ปกติ 

สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา  

         21.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง 2 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศกึษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน  

ไม่เต็มเวลา 

         21.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม

เวลา  

         21.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม

เวลา คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบ 

ปริญญาโท ปีการศกึษา 2562  

         21.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม

เวลา  

         21.2.2.6  นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้เวลา

ศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างนอ้ย 1 ปีการศึกษา  

         21.2.3  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

         21.2.4  สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

        21.2.5 ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย  

     21.3 ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณา อนุมัตเิป็นราย ๆ ไป  

     21.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ 

ก าหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติ

เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้ 

         21.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง แตถ่้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต ่3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตนิิยมอันดับสอง        

        21.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรอือักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์  
 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และ /หรือมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชาและคณะพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมก าหนด ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีการเชิญ

อาจารย์พิเศษผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญมาบรรยายเสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือ

วิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาเอก และ/หรือ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็น

พิเศษ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย

ปีละหนึ่งครัง้    

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต

ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วม 

2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการ

เรียนรู้ทุกปี 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

2.2.3 จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือให้บริการทางวิชาการด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มคีวามรูแ้ละทักษะที่ทันสมัย 
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2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพรอง 

                 2.2.5 กระตุ้นให้อาจารย์ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยการสอดรับกับนโยบายของ

คณะและมหาวิทยาลัย โดย มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจภาษา และเพิ่มเติมในส่วนของบล็อกแก

รนตเ์พื่อใช้ในการอบรมต่าง ๆ รวมถึงจัดอบรมการเขียนตน้ฉบับบทความวชิาการ (manuscript)  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก าหนดการก ากับคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เพื่อให้การจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับบริบท

และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการก ากับมาตรฐานทางคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิด

หลักสูตร 

 

2.บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ทักษะทางด้านปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถาน

ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังได้ส ารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และน าผลที่รวบรวมได้มาเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

 

3.นิสิต 

 หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียน

ในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้มีการประเมินจ านวนรับเข้าตามแผนการรับ โดยการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อติดตามจ านวนนิสิตที่เข้า และวางแผนในการพัฒนาคุณภาพและ

ปริมาณนิสติที่จะเข้าในปีถัดไป นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศกึษาให้แก่นิสติเพื่อให้มี

ความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบ

ต่างๆ  ในการด าเนินงานได้ค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตราการ

ส าเร็จการศึกษาของนิสิต ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ทั้ง

เรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น เชน่ การร้องเรียนผ่านอีเมล์ เป็น

ต้น 
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4.อาจารย์ 

 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑติจงึมกีาร

ก าหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้สมบัติตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด นอกจากนั้นยังจัดท าระบบ การ

บริหารอาจารย์ การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามี

ส่วนร่วม นอกจากนี้คณะยังมีโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถที่มี มีส่วนร่วมกับ

สถานประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยัง

เป็นการฝึกภาคปฏิบัติการใช้ความรู้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์กับสถานประกอบการ และน าความรู้ 

ประสบการณ์ที่ได้รับมานั้น สอนแก่นิสิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาชีพ

หรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกๆ ปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

เพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปีการศกึษาต่อไป หรือ ประเด็นที่ต้องจัดให้มี

การทบทวนหลักสูตร 

 

5.หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรยีน 

 มีการจัดระบบการติดตามและมีการตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยในแต่ละรายวิชามี

การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ถูกจัดท าขึ้นใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยมีการพิจารณาผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกรรมการในการก ากับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมิน พร้อมทั้งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อให้ทราบผลการ

ด าเนินการหลักสูตร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของลักสูตร

ต่อไป 

 

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนส าหรับนิสิต เช่น ต ารา 

วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน และมีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นมีหอ้งปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการ

น้ าดี ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางอากาศ และห้องปฏิบัติการ

ขยะ ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ ที่พอเพียงต่อการเรียน

การสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าวิจัย โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80% มีส่วนรว่มในการ

ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลกัสูตร  
     

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบ 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบมคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วันหลงัสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุ

รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนสิติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน

ในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

  
    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดรั้บการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่คุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ย

กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแตล่ะป ี  9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้งัคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน รายวิชา โดย

ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน  

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดของ

หลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึ มีสว่นร่วม 

1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิน้สุดการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์     

ที่เยี่ยมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิน้สุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่ง

ฝกึ ผูใ้ช้บัณฑติ ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต  

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาและตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน เสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

        4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความตอ้งการของผูใ้ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก   ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข ตารางเปรยีบเทยีบหลักปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

     และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  30 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 89 79 

   2.1  วชิาแกน 

       2 .1.1 วิ ชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสต ร์และ

คณิตศาสตร์ 

       2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น 

 37 

22 

 

15 

 36           

15              

 

21              

   2.2  วชิาเอก 

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

               2.2.1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานสิ่งแวดลอ้ม 

               2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

                         2.2.1.2.1 ด้านมลพษิสิ่งแวดลอ้ม

และการควบคุม 

                         2.2.1.2.2 ด้านเทคโนโลย ี

               2.2.1.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

               2.2.1.4 กลุ่มวชิาการวจิัยและจรยิธรรม                

        2.2.2 วิชาเอกเลือก  

 52 

40 

 9 

15 

9 

 

6 

12 

4 

12 

43 

28  

 

 

 

 

 

 

 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไมน่้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 131 121 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                                        30  หน่วยกิต          วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                            30  หน่วยกิต            

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

          3(2-2-5) 001101 การใชภ้าษาไทย                              3(2-2-5) 

Usage of Thai Language             

 คงเดมิ 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                  3(2-2-5) 

Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                    3(2-2-5) 

Explorative  English 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                       3(2-2-5) 

Step UP English 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                      3(3-2-5)                                                                                        002201 พลเมืองใจอาสา                              3(3-2-5)                                                                                                คงเดมิ 

 Citizen Mind by Citizenship  Citizen Mind by Citizenship  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                  3(3-2-5)                            

Multicultural  Society                                         

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                         3(3-2-5)                                                 

  Multicultural  Society                                         

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                          3(3-2-5)                            003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                  3(3-2-5)                                               

 Communication in Digital Society  Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม                3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม       3(3-2-5)                                                        

Health and Environment Management                           

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                              3(3-2-5)                           

Art of Living 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                     3(3-2-5)                                                                          

  Art of Living 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม            3(2-2-5) 

Socialized Personality 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม   3(3-2-5)                                                              

  Socialized Personality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                                              89 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                             79 หน่วยกิต  
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241111 คณิตศาสตร์ 1                          3(2-2-5) 

Mathematics 1 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integral 

241111 คณิตศาสตร์ 1                          3(2-2-5) 

Mathematics 1 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integral 

 

คงเดมิ 

 

 

 

241112 คณิตศาสตร์ 2                         3(2-2-5) 

Mathematics II 

      เทคนิคการอนิทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัด

เชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจรงิ อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper integrals, polar 

coordinate system, sequences and series of real 

numbers, power series 

  ปิดรายวิชา 

242104 เคม ี1                                            4(3-3-8) 

Chemistry I 

บทน าทางเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ  สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ

เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์ เบื้ องต้น 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic 

structure, periodic table, properties of elements, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and 

colloid, changing of state and introduction to 

thermodynamic, solution and solution properties, acid-

base theory, organic chemistry, environmental 

chemistry 

242104 เคม ี1                                         4(3-3-8) 

Chemistry I 

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ 

การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส 

เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic 

structure, periodic table, properties of elements, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and 

colloid, changing of state and introduction to 

thermodynamic, solution and solution properties, acid-

base theory, organic chemistry, environmental 

chemistry 

   คงเดมิ 
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242104 เคม ี2                                              4(3-3-8) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส

ในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย สมดุลของอิออน

เชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน 

เคมีนิวเคลียร์ สารชวีโมเลกุลเคมีอุตสาหกรรม  

Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-base 

equilibrium in water, salt equilibrium, complex 

equilibrium, electrochemistry, representative element, 

transition element, nuclear chemistry, bimolecular 

substances, industrial chemistry 

  ปิดรายวิชา 

243101 ชีววิทยา 1                               4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ 

และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  เมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization 

and chemistry of life, cell and metabolism, genetics, 

evolution, biodiversity structures and functions of 

plants and animals, ecology and behavior 

243101 ชีววิทยา 1                          4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ  การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  เมแทบอลิ

ซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ

สิ่ งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ ของพืชและสัตว์ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization 

and chemistry of life, cell and metabolism, 

genetics, evolution, biodiversity structures and 

functions of plants and animals, ecology and 

behavior 

 

คงเดมิ 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                               4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบือ้งต้น กฎการ

เคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและ

การชนการเคลื่ อนที่ แบบหมุ น  สมบั ติ ของสสาร 

กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ 

แม่เหล็กไฟฟา้ วงจรไฟฟา้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational force, work 

and energy, momentum and collisions, rotation motion, 

properties of matter, fluids mechanics, wave and 

vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric 

circuits, modern physics  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                          4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎ

การเคลื่อนที่ แรงโนม้ถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัม

และการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร 

กลศาสต ร์ของไหล  คลื่ นและการสั่ น  เทอ ร์โม

ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟา้ วงจรไฟฟา้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational force, work 

and energy, momentum and collisions, rotation 

motion, properties of matter, fluids mechanics, 

wave and vibration, thermodynamics, 

electromagnetics, electric circuits, modern physics  

คงเดมิ 
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242120 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ                4(3-3-8) 

Quantitative analysis 

การวิเคราะหโดยน้ าหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร 

วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย วิธีทางโครมา

โทกราฟ บทน าเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห  

อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิ

กแอบซอรปชันสเปกโทร-โฟโตเมตรี แกสโครมาโทกราฟ 

และไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ 

  Gravimetric analysis, volumetric analysis ,separation 

technique, solvent extraction, chromatographic 

method, introduction to instrumentation in analytical 

chemistry, UV-visible spectrophotometry, atomic 

absorption spectrophotometry, gas chromatography 

and high performance liquid chromatography 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

242141 เคมอีินทรีย์                          4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ 

การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซเมอร์

ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสาร ประกอบชนิด 

แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮทเทอโรไซคลิก 

แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คี

โตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

Introduction of organic chemistry, classification, 

nomenclature and isomerism of organic compounds, 

properties, reactions and reaction mechanisms of 

alkane, alkene, alkyne, aromatic, heterocyclic, alkyl 

halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, 

carboxylic acids and their derivatives 

  ปิดรายวิชา 
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282311 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย                    3(2-2-5) 

Statistic and Research Methodology 

      หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวางแผนการทดลอง 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การ

ประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

ก า ร วิ จั ย ท า ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  

กระบวนการวิจัย การตั้งค าถามวิจัยและสมมุติฐาน  

การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การ

เขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  การเขียนรายงานการ

วิจัยและการน าเสนอ 

       Principal statistical concepts, sampling, mean 

difference, various types of experimental design, 

correlation and regression analysis, application of 

statistics and statistical programs for energy and 

environmental research, principles of research, 

establishing research questions and hypothesis, 

literature review, conceptual frameworks, writing a 

research proposal, sampling and experiment, 

statistical analysis, writing a research report and 

presentation. 

282321 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัย                      3(2-2-5)  

 Statistic and Research Methodology   

      หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวางแผนการทดลอง 

การวิ เคราะห์ สหสัมพั นธ์และการถดถอย การ

ประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

ก า ร วิ จั ย ท า ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  

กระบวนการวิจัย การตั้งค าถามวิจัยและสมมุติฐาน  

การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การ

เขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย

และการน าเสนอ 

       Principal statistical concepts, sampling, mean 

difference, various types of experimental design, 

correlation and regression analysis, application of 

statistics and statistical programs for energy and 

environmental research, principles of research, 

establishing research questions and hypothesis, 

literature review, conceptual frameworks, writing a 

research proposal, sampling and experiment, 

statistical analysis, writing a research report and 

presentation. 

 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา  

 

 

 

  282412 สัมมนา                                           1(0-2-1) 

Seminar  

       การสืบค้น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการจัดสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบขอ้ซักถามใน

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

       Searching, collecting and analyzing data, 

processing environmental seminar, presenting, 

discussing and answering questions in 

environmental issues 

 

  

 

 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา ปรับ

ย้ายไปเป็น

รายวิชาเอก

บังคับ 
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365212 ชีวเคมีพื้นฐาน                          3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

    หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด

และนิวคลิโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของ

เอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิค

ทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน 

ชีวพลังงานศาสตร ์ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิ

ซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและ

ปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ

สารชีวโมเลกุล 

     Principles of biochemistry, types, structures and 

properties of biomolecules including carbohydrates, 

proteins,lipids and nucleotides,properties and 

activities of enzyme,central dogma, techniques in 

molecular biology,hormonal regulation, 

bioenergetics metabolic pathway interrelationships, 

biochemical disorders, biochemistry of blood and 

urine and biochemical properties testing  

biomolecules 

 

  ปิดรายวิชา 

  146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily life 

   ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย การ

แนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ 

การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับ

และการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและ

บอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความ

ช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน 

    English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, accepting, 

refusing, purchasing, bargaining, invitation, 

accepting and rejecting invitation, blessing, asking 

and giving direction, making request, offering 

help, giving instruction 

รายวิชาใหม่ 
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     282121 

 

หลักการพื้นฐานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม    

                                                  3 (3-0-6) 

Principles of Energy and Environment           

      ม นุ ษ ย์ กั บ พ ลั ง ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

ปรากฎการณ์ทางสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ  ความสมดุล

ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน  พลังงานสิ้นเปลื้อง 

สถานภาพของแหล่งพลังงานในปัจจุบันและอนาคต 

      Man and energy and environment, 

environmental phenomena, relationship between 

living organisms and environment, soil, water and 

atmosphere, natural balance and biodiversity, 

fundamentals of energy,  Conventional energy, 

Renewable energy, The current and future status 

of energy sources 

 

รายวิชาใหม่ 

  282122 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          3(2-3-6)                                                   

Natural Resources Management   

        ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศบนบกและ

แหล่งน้ า นิ เวศวิทยาประชาการ การหมุนเวียน

ส า ร อ า ห า ร ใน สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและแนวทางในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

       Basis knowledge of ecology and natural 

resources, terrestrial and aquatic ecology, 

population ecology, nutrient cycling in an 

ecosystem, conservation of biodiversity, principle 

and concept of natural resources management, 

law relating natural resources management. 

รายวิชาใหม่ 
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  282221 หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม    

                                                   3(3-0-6) 

Principles of Energy and Environment 

Management     

     ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจาก

การใช้ท รัพยากรธรรมชาติและพลั งงาน   มลพิษ

สิ่งแวดล้อม การตกค้างและสะสมสารพิษในสิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรพลังงาน  พลังงานหมุนเวียน เซลล์

แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ า 

การจัดการสิ่งแวดล้อม ทิศทางนโยบายและแผนพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม       

      Eenergy resources and environment, Impact of  

using of natural resources and energy, environmental 

pollution, residue and toxin accumulation in 

environment,  energy resource management, 

renewable energy,  solar cell, biomass energy, wind 

energy, hydro energy, environmental management, 

direction of energy and environmental policy and 

planning.  

รายวิชา

ใหม่ 

  

 

  282222 จุลชีววทิยาทางสิ่งแวดล้อม          3(2-3-6) 

Environmental Microbiology   

       ค ว าม รู้ พื้ น ฐ า น ท า ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า  บ ท บ าท   

ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบ

นิเวศ  จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง จุลินทรีย์ดัชนี

ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับการ

หมุนเวียนแร่ธาตุ เชื้อเพลิงจากจุลินทรีย์ การย่อยสลาย

สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วย

จุลินทรีย์ การคัดเลือกและการแยกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ

น าไปใชใ้นการจัดการสภาพแวดล้อม 

   Principle of microbiology, microbial role, 

importance,diversity and relationship in 

ecosystem,microorganism in extremely environmental 

conditions, microbial indicators for environmental 

monitoring, microbes in nutrient cycling, microbial fuel 

cell, microbial degradation of pollutants, microbial 

remediation, screening and isolation microorganism for 

environmental management. 

ปรับจาก

กลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ เป็น 

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

เฉพาะด้าน 
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  282223 กฎหมายและน โยบ ายท างพ ลั งงาน และ

สิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6) 

Energy and Environmental Laws and Policies 

   นโยบาย หลักการ แนวคิด ข้อก าหนด กฎหมาย 

อนุสัญญา ข้อตกลงภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การควบคุม

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การ

พั ฒ น าข้ อ เส นอ โค รงก ารด้ านพ ลั ง งาน แล ะ

สิ่งแวดล้อม 

    Policy, principle, concept, regulation and law 

relating energy, natural resources and 

environment conservation and control, Proposal 

Development in Energy and Environment Project. 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
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ปรับปรุง 

วชิาเอก                                                          52 หน่วยกิต วชิาเอก                                                         43 หน่วยกิต  
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กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม                                 9 หน่วยกิต                                   

282121 หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

Principles of Environmental Science 

     ความรู้พื้นฐานและปรากฎการณ์ทางสิ่งแวดล้อม 

การหมุนเวียนพลังงานและสารอาหารในสิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า 

อากาศ   ความสมดุ ลท างธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรพลังงาน มลพิษสิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

ทิศทางนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

      Basis knowleage of environmental science and 

environmental phenomena, ecosystem, energy flow 

and nutrient cycling in an ecosystem, relationship 

between living organisms and environment, soil, 

water and atmosphere, natural balance and 

biodiversity, problem of natural resource and 

environment, energy resource, environmental 

pollution, natural resource and environment 

management, direction of environmental policy and 

planning.   

  ปิดรายวิชา  

282122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุลชีววทิยาทางสิ่งแวดล้อม                  3(2-3-6) 

Environmental Microbiology    

  ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา บทบาท ความส าคัญ 

ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของ จุลินทรีย์ใน

ระบบนิ เวศ  จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่ รุนแรง 

จุลินทรีย์ดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม 

จุลินทรีย์กับการหมุนเวียนแร่ธาตุ  เชื้อเพลิงจาก

จุลินทรีย์ การย่อยสลายสารมลพิษใน ส่งิแวดล้อม การ

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดว้ยจุลินทรีย์ การคัดเลือกและ

การแยกเชื้อจุลนิท รีย์ เพื่ อน าไปใช้ ในการจัดการ

สภาพแวดล้อม  

   Principle of microbiology, microbial role, 

importance, diversity and relationship in ecosystem, 

microorganism in extremely environmental 

conditions, microbial indicators for environmental 

monitoring, microbes in nutrient cycling, microbial 

fuel cell, microbial degradation of pollutants, 

  ปรับเป็น 

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

เฉพาะด้าน 
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 microbial remediation, screening and isolation 

microorganism for environmental management  

 

282222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282322 

 

นิเวศวทิยาสิ่งแวดล้อม                           3(2-2-5) 

Environment Ecology 

  ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศบนบกและ

แหล่งน้ิา นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาประชากร 

ดัชนีและการควบคุมทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ การแพร่กระจาย การตกค้าง

และสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหาร ผลกระทบของสาร

มลพิษต่อโครงสร้างและการท างานของระบบนิเวศ 

   Basics on ecology, terrestrial and aquatic ecology, 

microbial ecology, population ecology, bioindicators and 

biological control, impacts of climate change on 

ecosystem, spread and factors of toxicity in ecosystem, 

residue and toxin accumulation, effects of pollutants on 

ecological structure and their function 

 

มลพิษน้ าและการควบคุม                  3(2-3-6) 

Water Pollution and Control 

     ค ว าม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ งท รัพ ย า ก รน้ า ปั ญ ห า 

สถานการณ์และ ผลกระทบของมลพิษน้ าคุณสมบัติ

ของน้ าเสีย หลักการเก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าและ

น้ าเสีย กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ  การป้องกันและ

ควบคุมคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าเสีย เทคโนโลยี การ

ป้องกันและควบคุมมลพิษน้ า 

     Basic knowledge of water resources, problems, 

situation and effects of water pollution, 

characteristics of wastewater, principle of water and 

wastewater sampling and analysis, law on surface 

water and wastewater prevention and control, 

technology of water pollution prevention and control 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
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282323 มลพิษอากาศและการควบคุม              3(2-3-6) 

Air Pollution and Control          

   ประเภท ลักษณะ และแหล่งก าเนิดของมลพิษ

อากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวดัคุณภาพ

อากาศ ผลกระทบ ของมลพิษอากาศที่มีต่อมนุษยแิละ

สิ่งแวดล้อม การป้องกัน และควบคุมมลพิษอากาศ 

การออกแบบเบื้องต้นระบบระบาย อากาศ และระบบ

บ าบัดอากาศ การบ าบัดกลิ่น การควบคุมดูแลและบ 

ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษอากาศ พนื้ฐาน ฟิสิกส์

และเคมีบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูปทางเคมี 

การ เคลื่อนย้าย และการตกออกจากชั้นบรรยากาศ

ของมลพิษ อากาศ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ

ควบคุมมลพิษ อากาศ กฎหมายและมาตรฐานที่กี่ยว

ข้องกับการควบคุม มลพิษอากาศ         

  Types, characteristic and sources of air pollution, 

air samplings and quality measurements, impact of 

air pollution on human and environment, principle of 

air pollution prevention and control system, basic 

design of ventilation and air pollution control, odor 

treatments, control and maintenance of air pollution 

control system, basic concepts in physics and 

chemistry of the atmosphere, production, 

 

  

 

ปิดรายวิชา 

282333 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  3(2-3-6)   

Solid Waste and Sewage 

แหล่งก าเนิด ประเภท ลักษณะ และองค์ประกอบ

ของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สถานการณ์และผลกระทบ

ของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการและควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การเก็บ

ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

วิธีการเก็บรวบรวม ขนส่ง และควบคุมขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  

    Sources,types, characterizations and components 

of solid waste and sewage, situation and effects of 

solid waste and sewage, laws related to solid waste 

and sewage management and control, sampling and 

  ปิดรายวิชา 
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analysis of solid waste and sewage, methods of 

solid waste and sewage collection, transportation 

and controlhnology, solid waste and sewage recycle 

282334 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี            3 (2-2-5) 

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

Standard System and Technology for 

Environmetnal and Energy Management 

  แนวคิดพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็น  

สิง่แวดล้อมและล าดับความส าคญัของปญัหา ดัชนีและ

เคร่ืองมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและระบบ

มาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการทาง

การค้าที่ไม่ใช่ก าแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

สะอาดและกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) การ

ประเมินวัฏจักรชีวติ (LCA) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอยา่งย่ังยืน 

    Basic concept for environmental management, 

environmental issue and priority of environmental 

problem, environmental index and measurement, 

environmental management standards and 

regulations, non-tariff barrier in environmental issue, 

Clean Development Mechanism (CDM), Life Cycle 

Assessment (LCA), application of sufficiency 

economics concept for sustainable environmental 

management 

  ปิดรายวิชา 

282335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่             3(2-2-5) 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

Innovation and Technology for Environmental 

and Energy Management 

แนวคิดและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย

วิธีทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงาน เกณฑ์การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การจัดการสิ่ งแวดล้อมและพลังงานที่ เหมาะสม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานอย่างย่ังยืน  การบริหารจัดการนวัตกรรม

และเทคโนโลยเีชิงพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

282431 นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

Energy and Environmental Innovation 

   แนวคิดและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมด้าน

พ ลั ง ง า น แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การเลือกนวัตกรรม

และเทคโนโลยีด้ านพลั งงานและสิ่ งแวดล้อมที่

เหมาะสม การออกแบบเพื่ อประสิทธิภาพการ

ประห ยัดพลั งงานและลดมลพิ ษสู่ สิ่ งแวดล้ อม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน สุนทรียภาพและการตอบสนอง

ประโยชน์ใช้สอยประจ าวัน การวางแนวนโยบายเมือง

ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม การก่อสรา้ง การผลิตสินค้า 

 เปลี่ยนรหัส  

ชื่อรายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                            15 หน่วยกิต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282341 

Concept and method of innovation and 

technology for environmental and energy 

management by physical, chemical and biological 

method, affecting factors to the efficiency of 

environmental and energy management 

technologies, criteria for choosing the optimized 

innovation and technology for environmental and 

energy management, Innovation and technology 

for environment and energy management 

sustainable, innovation management and 

commercial technology and intellectual property 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(2-2-5) 

Law and Environmental Economics  

     หลักการ แนวคิด ข้อก าหนด กฎหมาย อนุสัญญา 

ข้อตกลงระหว่างประเทศ และมาตรการของมลพิษ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ พระราชบัญญัติ

ส่งเส ริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  

พระราชบัญญั ติ โรงงาน   พ ระราชบัญญั ติก าร

สาธารณสุข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป็ น ร ะ เบี ย บ เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง บ้ า น เมื อ ง  แ ล ะ

พระราชบัญญั ติแ ร่ และการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการ

ประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบของผู้ก่อมลพิษ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     Principle, concept, regulation and law relating 

environmental pollutants, natural resources and  

บรรจุภัณฑ์ อาคาร ชุมชนที่มีความย่ังยืนตามระบบ

นิเวศน์การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิง

พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  

Concept and method of creating innovation for 

environmental and energy, Affecting factors to 

efficiency of environmental and energy innovation 

and technologies, Criteria for choosing the 

optimized innovation and technology for 

environmental and energy, Innovation and 

technology for sustainable environment and energy 

management, Design for energy efficiency and 

environmental pollution reduction, Aesthetics, 

energy and environment variable in daily life, 

Planning the design process, Creating design 

program, Eco-city policy, Construction, Production, 

Packaging, Building, Sustainable community 

accordance with the ecology. Commercial and 

intellectual property innovation and technology 

management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม                          12 หน่วยกิต   

 environmental impact assessment including principle 

and concept relating natural resource and 

environmental evaluation, pollutant producer 

responsibility and sufficiency economic philosophy 

   

282342 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ         3(2-2-5) 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

Information Technology system for 

Environmental and Energy Management 

     ระบบสารสนเทศเบื้องต้น การออกแบบและพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีแผนที่ การส ารวจเพื่อการท า

แผนที่  การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เทคโนโลยีดาวเทียม การจ าลองเชิงพื้นที่และเปล่ียนแปลง

ใช้ประโยชน์ที่ดิน การประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระบสนับสนุน 

การตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

    Principle of information technology system, design 

and development of database,mapping technology 

mapping masurvey, remote sensing,geographic 

information system, satellite technology, spatial model 

and land use change, application of information 

technology for natural resource and environment 

management, decision supporting system for natural 

resource and environment management 

 

  ปิดรายวิชา 

282343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Environmental Impact Assessment 

ความหมาย ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่

เกี่ ย วข้ อ ง ใน ก ระบ วนการป ระ เมิ น ผลก ระท บ

สิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทย  เทคนิคการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การจัดท าเล่มรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

     Definition, importance and basic knowledge of 

environmental impact assessment, law and  

282334 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Environmental Impact Assessment 

   ความหมาย ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย

ที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทย  เทคนิคการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การจัดท าเล่มรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Definition, importance and basic knowledge of  

เปลี่ยนรหัส

รายวิชาและ

จ านวน

ชั่วโมง 

บรรยาย 

ปฎิบัติ และ

ศึกษาคน

คว้าด้วย

ตนเอง 
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 regulation related to environmental impact 

assessment, environmental impact assessment 

system for Thailand, environmental impact 

assessment technique, report preparation of 

environmental impact assessment, public 

participation processes, monitoring processes of 

action following to mitigation plans 

 environmental impact assessment, law and 

regulation related to environmental impact 

assessment, environmental impact assessment 

system for Thailand, environmental impact 

assessment technique, report preparation of 

environmental impact assessment, public 

participation processes, monitoring processes of 

action following to mitigation plans 

 

282344 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  

Participation in  Environmental Management 

สร้างมิติของความรู้และการรับผิดชอบต่อสังคม 

ถ่ายทอดและเชื่อมโยงถึงหลักการ เทคนิคและ

เคร่ืองมือของการสร้างมีส่วนร่วมและการบริหาร

ความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศ

การจ าแนกและแก้ปัญหาจากสาเหตุ สร้างแนวทาง

สรา้งสรรค์และประยุกต์ใช้องค์รวม เพื่อความมั่นคงใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน 

Perspective on knowledge and corporate social 

responsibility, transfer and linkage with a 

principle,techniques and tools of participate in 

creation and conflict management of stakeholders, 

to classification and solve problems from the cause 

and create creative ways and holistic application for 

resources management, environment and 

community security 

 

282333 การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม                                3(2-2-5) 

Environmental Management with 

Community Participation 

    การวางแผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เชิ ง ยุ ท ธศาสต ร์  ค วาม รับ ผิด ชอบต่ อสั งค ม 

กระบวนการวางแผนเพื่อการรับฟังความคิดเห็น

ประชาชน  การจัดการความขัดแย้ง ภาพรวมของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การออกแบบโครงการ

การมีส่วนร่วม ชุดเคร่ืองมือในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เคร่ืองมือต่างๆ ในการประชุมสาธารณะ 

การสื่อสารประเด็นสาธารณะด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและระดับชาติ การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการปฏิบัติ การจัดการความรู้

ด้ านพลั งงานและสิ่ งแวดล้อม  มาตรการด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาบนหลัก

ย่ังยืนและความเท่าเทียมกัน 

    Strategy planning for energy and 

environmental management, Social responsibility, 

Planning process for listening to public opinion, 

Conflict management, Overview of public 

participation, Design for participation in project, 

Tools for public participation, Tools for public 

meeting, Communicating public issue on energy 

and environment at community and national 

levels, Public participation in practice, Knowledge 

management in energy and environment, Energy 

and environmental measures for sustainable 

development and equality. 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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  282231 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม          3(2-3-6) 

Environmental Pollution Management 

    ค ว า ม รู้พื้ น ฐ าน ด้ า น ม ล พิ ษ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม 

สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษ หลักการเก็บ

และการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการมลพิษ แนวทางและหลักการในการ

จัดการมลพิษ 

      Basic knowledge of environmental pollution, 

situation and effects of pollution, principle of 

environment sampling and analysis, 

environmental quality monitoring, law on 

environmental pollution management, guideline 

and principle of pollution management. 

รายวิชาใหม่ 

 

  282232 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน      3(2-2-5) 

Energy Conservation and Management 

   หลั ก เบื้ อ งต้ นของการอนุ รักษ์ แล ะก ารจั ด

การพลังงาน นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน ขั้นตอน

การจัดการพลังงาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัด และการ

ตรวจวิ เคราะห์พลั งงาน ประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน เทคโนโลยีและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง ระบบความร้อน และการปรับอากาศ การ

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์

พลังงาน 

   Principles of energy conservation and 

management, policies and laws related to energy 

conservation, energy management systems, 

energy management steps, equipment, 

instruments and energy audit, energy efficiency, 

technologies and energy conservation measures 

in building and industry, management of lighting 

systems, heating systems, and air-conditioning, 

economics analyses of energy conservation 

schemes. 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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  282331 การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลก         3(3-0-6) 

Global Climate Change 

    การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศ ภูมิอากาศ

โลกในอนาคต วัฏจักรคาร์บอนของโลก ปัจจัย

ขับเคลื่อนระบบภูมิอากาศโลก สมดุลพลังงาน 

ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับ

ภูมิภาค สภาพอากาศ และเหตุการณ์สภาพอากาศ

สุดโต่ง ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ส าห รับประเมิ นความ เสี่ ยงภั ยพิ บั ติ  ก ารลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาว นโยบายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งต่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

     Changing state of the climate system, Future 

global climate, Global carbon cycle, Global climate 

driver, Energy balance, Linking global to regional 

climate change, Weather and climate extreme 

events, Climate change information for regional 

impact and for risk assessment, Mitigation 

pathways compatible with short-term mid-term 

and long-term goals, International cooperation, 

Innovation, technology development and transfer 

for climate adaptation. 

รายวิชาใหม่ 

 

  282332 ความเป็นผู้ประกอบการทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม                                  3(2-2-5) 

Entrepreneurship for Energy and 

Environment 

      คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ทักษะและ

เคร่ืองมือของผู้ประกอบการ  ธุรกิจนวัตกรรม  

กระบวนคิดเชิงออกแบบ การจัดการกลยุทธ์ทาง

ธุ รกิ จ  การส ร้างโม เดลธุ รกิ จ  การตลาด เชิ ง

สร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์ การสร้างคุณค่าให้

สิ น ค้ า แ ล ะบ ริก า รด้ ว ยก า ร เล่ า เ ร่ื อ ง   ก า ร

ประกอบการและธุรกิจทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การประเมินต้นทุนพลังงานและความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ  

เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

รายวิชาใหม่ 

 



112 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่
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สีเขียว   

      Characteristics of entrepreneur, entrepreneur 

skill and tools, innovative business, design 

thinking, business model, strategic management 

for enterprise, business model canvas, creative 

marketing, branding, story telling, enterprise and 

business for energy and environment, cost of 

energy and economic assessment, bio-economy, 

circular-economy, green-economy.   
  282335 ธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                                                  3(2-2-5) 

Green Business for environment friendly 

and Energy 

    ความส าคัญ ที่มาของประวัติศาสตร์ วิวัตนาการ 

เคร่ืองมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดใน

บริบทของการพัฒนาเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 

ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และพลังงาน อุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนา

เมื อ งอุ ต ส าห ก รรม เชิ ง นิ เว ศ  แ น วท า งก า ร

สร้างสรรค์อัตลักษณ์เชิงธุรกิจและการนวัตกรรม

เพื่อธุรกิจที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

หลักธรรมาภิบาลกับการประกอบธุรกิจ 

    The importance of history, evolution, 

environmental and clean energy tools in 

environmental friendly development context, 

Basics knowledge of business for environment 

friendly and Energy, green industrial and Eco-

Industrial town development. A guideline creation 

for business identity and innovative for business 

for environment friendly and Energy. A corporate 

governance and business ethics. 

รายวิชาใหม่ 

 

  282432 โครงงานทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) 

Project for Energy and Environment 

    การก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่

เกี่ ย วข้ อ งกั บพลั งงานและสิ่ งแ วดล้ อม  ก าร

ตั้งสมมติฐาน การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการวิจัย

เบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล

รายวิชาใหม่ 
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การทดลองโดยใช้คอมพิ วเตอร์และโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

จัดท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 

   Determination of topic and objectives of 

research project related to energy and 

environment, formulation of hypothesis, literature 

review, preliminary study, data collection, data 

analysis by using computer and statistical 

software, discussion and summary of the result, 

report writing and presentation 

  282491 สัมมนา                                         1(0-2-1) 

Semainar 

    การสืบค้น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการจัดสัมมนาวิชาการด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถาม ในประเด็นด้ านพลั งงานและ

สิ่งแวดล้อม 

    Searching, collecting and analyzing data, 

processing in energy and environmental seminar, 

presenting, discussing and answering questions in 

energy and environmental issues. 

รายวิชาเดิม 

ย้ายจาก

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

เฉพาะด้าน                               
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282361 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางน้ า     3(2-2-5) 

Water Pollution Control Technology 

การออกแบบเบือ้งต้น การควบคุม ตรวจสอบ 

แก้ไขและบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบ าบัด

น้ าเสีย การลดน้ าเสียที่แหลง่ก าเนิด เทคโนโลยใีนการ

บ าบัดน้ าเสีย การบ าบัดและก าจดักากตะกอน การใช้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและ

ควบคุมมลพิษทางน้ า การน าน้ าเสียกลับมาใช้

ประโยชน์  

Basic system design, controlling, monitoring 

and maintenance of wastewater collecting and 

wastewater treatment systems, Wastewater 

reduction at source, wastewater treatment 

technologies, sludge treatment and disposal, 

calculation and mathematic models for water 

pollution management and control, renewable 

wastewater 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

282362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการลุ่มน้ าและป่าไม้           3(2-2-5) 

Watershed and Forest Management 

ความหมายและความส าคัญของลุ่มน้ าและป่าไม้ 

ธรณีสัณฐานของลุ่มน้ าและอุทกวิทยา ประเภทของ

ป่ าไม้สถานการณ์ และปัญหาลุ่มน้ าและป่ าไม้ 

หลักการและวัตถุประสงค์การจัดการลุ่มน้ าและป่าไม้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้ าสิ่งแวดล้อม และระบบ

นิ เวศป่าไม้  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเค ร่ืองมือ

ทางด้ านอุ ตุ นิ ยมวิท ยา  อุ ท กวิทยา ดิ น  ป่ า ไม้ 

สิ่งแวดล้อม การสร้างและดัดแปลงเคร่ืองมือ การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปล

ความหมายของข้อมูล การบริหารจัดการลุ่มน้ าและ

ป่าไม้ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา การแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคในการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร

แหล่งน้ าทั้งคุณภาพ และปริมาณ 

    Definition of watershed and forest, geo-

morphology of watershed and hydrology, forest 

type, situation and problem of watershed and 

forest, principles and objectives of watershed and 

forest management, relationship amongwatershed 

environment and forest ecosystem, technology and 

   ปิดรายวิชา 
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innovation of field instruments of meteorology, 

hydrology, soil, forest and environment, invention 

and modification of instruments, data collection, 

analysis, and interpretation, watershed and forest 

management in spatial and temporal, the effective 

solutions to the problem including problem 

prevention from water resources development, 

both quality and quantity 

282463 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ             3(2-2-5) 

ทางอากาศ 

Air Pollution Control Technology 

การตรวจวัด ฝุ่นละอองในบรรยากาศ การ

ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ การตรวจวัดมลพิษทาง

อากาศจากปล่อง การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร การควบคุมการปลดปล่อยจาก

แหล่งก าเนิดไม่ เคลื่ อนที่  เทคโนโลยีควบคุม ฝุ่น 

เทคโนโลยีควบคุมก๊าซ การควบคุมการปลดปล่อย

จากแหล่งก าเนิดเคลื่อนที่ ระบบระบายอากาศแบบ

ทั่วไป ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่  

   Measuring of particulate matter in atmosphere, 

measuring of gases in atmosphere, measuring of 

stack, measuring of indoor air quality, control of 

mobile source emission, general ventilation system, 

local exhaust ventilation system stack, measuring 

of indoor air quality, control of mobile source 

emission, general ventilation system, local exhaust 

ventilation system and air pollution data 

interpretation and evaluation 

  ปิดรายวิชา 

 

282364 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ       3(2-2-5) 

และภัยพบิัติ    

Global Climate Change and Disaster 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศกับภัยพิบัติ  ผลกระทบของการ

เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิ บั ติต่ อ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น

และนานาชาติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ น้ าท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง และมลพิษจาก

  เปลี่ยนรหัส

รายวิชา ปรับ

เนือ้หา

รายวิชาและ

ย้ายไปเป็น

รายวิชาเอก

บังคับ 
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หมอกควันข้ามแดน ขีดความสามารถในการรับมือ 

การคาดการณ์ แนวโน้มและภาพจ าลองล าดับ

เหตุการณ์ในอนาคต การประเมินความอ่อนไหวทาง

ภัยพิบัติ การลดความเสี่ยง การรับมือ การปรับตัว

แล ะฟื้ น ฟู  น โยบ ายแล ะอนุ สั ญ ญ าขอ งก า ร

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

    Causes of climate change and disaster, 

relationship between climate change and disaster, 

impact of climate change and disaster on 

economics, social and environment, climate change 

risk in local and global level, flood, landslide, 

drought, transboundary haze pollution, coping 

capacity, climate projection, scenarios, disaster 

vulnerability assessment, risk reduction, resilience, 

adaptation and restoration, national and 

international policy, law and convention 

282465 เทคโนโลยีการควบคุมขยะมูลฝอย      3(2-2-5) 

และสิ่งปฏิกูล 

Solid Waste and Sewage Control Technology 

การออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขระบบ

เก็บกัก รวบรวม เก็บขนและระบบก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล การลดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่

แหล่งก าเนิดการน าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมา

ใช้ใหม่ เทคโนโลยีในการบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล การแปรรูปขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้

เป็นพลังงาน เทคโนโลยกีารน ากลับมาใชใ้หม่ 

   Design, controlling, monitoring and maintenance 

of solid waste and sewage storage, collection, 

transportation and disposal systems, solid waste 

and sewage reduction at  source, solid waste and 

sewage recycling, treatment and disposal 

technologies of solid waste and sewage, 

transformation of solid waste and sewage to 

energy, recycling technology 

  ปิดรายวิชา 

282466 การจัดการของเสียอันตราย            3(2-2-5) 

Hazardous Waste Management 

แหล่งก าเนิด ประเภท ลักษณะ และสมบัติของ

ของเสียอันตราย สถานการณ์และผลกระทบของของ 

  ปิดรายวิชา 
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เสียอันตราย กฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการและควบคุมของเสียอันตราย การเก็บ

ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตราย วิธีการ

เก็บรวบรวม ขนส่ง และควบคุมของเสียอันตราย การ

ลดของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด การน าของเสีย

อันตรายกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีการบ าบัดและ

ก าจัดของเสียอันตราย 

   Sources, types, characterizations and properties of 

hazardous waste, situations and impacts of 

hazardous waste, laws and regulations related to 

hazardous waste management and control, sampling 

and analysis of hazardous waste, methods of 

hazardous waste collection, transportation and 

control, hazardous waste reduction at source, 

recovery of hazardous waste, treatment and disposal 

technologies of hazardous waste 

 

282467 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ             3(2-2-5) 

ทางเสียงและการสั่นสะเทือน     

Noise Pollution and Vibration Control 

Technology 

    เทคนิคการวัดและติดตามตรวจสอบภาวะทาง

เสียง วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน การออกแบบการควบคุม

มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน หลักการและ

วิ ธี ก ารในก ารค วบคุ ม มลพิ ษ เสี ย งแล ะความ

สั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและความ

สั่ น ส ะ เทื อนที่ แ ห ล่ งก า เนิ ด  ก ารค วบคุ ม ก าร

แพ ร่ก ระจายของมลพิ ษ ทาง เสี ย งแล ะค วาม

สั่นสะเทือน 

   Technique in measuring and monitoring noise 

pollution, measuring and analyzing of noise 

pollution and vibration, noise control strategies, 

principle and method of noise pollution and 

vibration control, control of noise and vibration at 

the source, noise and vibration control propagation 

 

  ปิดรายวิชา 

282468 การประเมนิผลกระทบและ                3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
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ความเสี่ยงทางสุขภาพ    

Health Impact and Risk Assessment 

หลักการ แนวคิดการประเมินผลกระทบและ

ความเสี่ยงทางสุขภาพ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพ การสรุปผลการประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงเชิง

คุณภาพและปริมาณ สิ่งคุกคามสุขภาพ ผลกระทบ

ต่อสุขภาพ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

การระบุสิ่งคุกคาม การประเมินการรับสัมผัส การ

ประเมินขนาดสัมผัสกับผลกระทบที่ เกิดขึ้น การ

อธิบายลักษณะความเสี่ยง  การจัดการและการ

สื่อสารความเสี่ยง  

    Principles and concepts of health impact and 

risk assessment, process and method of health 

impact assessment, conclusion of health impact 

assessment, qualitative and quantitative risk 

assessment, hazard, health Impact, process of risk 

assessment, hazard identification, exposure 

assessment, dose-response assessment, risk 

characterization, risk management and 

communication 

  282341 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน           3(2-2-5) 

Biodiversity Conservation and Sustainable 

Utilization 

    ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย

ทางชีวภาพต่อคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม  

ข้อก าหนด มาตรการ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ

จัดการและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากของ

เสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    Definition, importance and value of 

biodiversity, factors effecting biodiversity 

รายวิชาใหม่ 
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change, impact of biodiversity change on life 

quality and environment, regulation, 

measurement, ways of biodiversity conservation 

Definition, importance and value of biodiversity, 

factors effecting biodiversity change, impact of 

biodiversity change on life quality and 

environment, regulation, measurement, ways of 

biodiversity conservation, Biodiversity utilization 

and management, Bio-economy Circular-

economy and Green-economy model (BCG 

model). 

  282342 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การเกษตรท่ียั่งยืน                        3(2-2-5) 

Energy and Environmental Management 

for Sustainable Agriculture 

   ปัญหาสิง่แวดล้อมจากการท าเกษตร ผลกระทบ

ของการใชส้ารเคมทีางการเกษตร  การลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร นิเวศบรกิาร การควบคุม

ศัตรูพืชโดยชีววธิี สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร การ

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พลงังานทางเลือก

และพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ความมั่นคงทางอาหาร  

    Environmental problem from agriculture, 

impact of agrochemical uses, reducing of 

agrochemical uses, ecosystem services, 

biological pest controls, bioproducts for 

agriculture, integrated pest management, 

renewable energy and energy from agro-waste 

materials, food security. 

รายวิชาใหม่ 

  282343 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ อการจั ด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 

Information system for Energy and 

Environmental Management 

    ระบบสารสนเทศเบื้องต้น การออกแบบและ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีแผนที่  การ

ส ารวจเพื่อการท าแผนที่ การรับรู้ระยะไกล ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีดาวเทียม การ

จ าลองเชิงพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์

รายวิชาใหม่ 
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ที่ดิน การประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

    Principle of information technology system, 

design and development of database, mapping 

technology, mapping survey, remote sensing, 

geographic information system, satellite 

technology, spatial model and land use change, 

application of information technology for energy 

and environment management, decision 

supporting system for energy and environment 

management 

  282344 เทคโนโลยีการจัดการมลพษิสิ่งแวดล้อม 

                                                3(2-2-5) 

Technology for Environmental Pollution 

Management 

   เทคโนโลยกีารจัดการมลพิษสิง่แวดล้อมด้านดิน 

น้ า อากาศ ขยะ สารกัมมันตรังสี ความร้อน เสียง

และการสั่นสะเทือน ประสิทธภิาพของเทคโนโลยี

การจัดการมลพิษ เกณฑ์การเลือกเทคโนโลยกีาร

จัดการมลพิษที่เหมาะสม เทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการมลพิษอย่างย่ังยืน   

     Environmental pollution management 

technologies in soil, water, air, solid waste, 

radioactive materials, thermal pollution, noise 

and vibration, the efficiency of pollution 

management technologies, criteria for choosing 

the optimized technology for pollution 

management, technology for sustainable 

pollution management. 

รายวิชาใหม่ 
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 282345 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน         3(2-2-5) 

Energy Technology for Community 

    การบริหารและจัดการพลังงานชุมชนเพื่อใช้

แหล่งทรัพยากรพลังงานต้นก าเนิดในท้องถิ่นเป็น

พลังงานแปรรูปของความร้อนและไฟฟ้าให้เกิด

ประสิทธิภาพและมีมูลค่าสูงสุด การพัฒนาธุรกิจ

การผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระทางไฟฟ้าและเพื่อการ

จ าหน่ายผ่านระบบสายส่งในชุมชน การแก้ปัญหา

ชุมชนโดยใช้พลังงานเป็นเคร่ืองมือ เทคโนโลยี

พลังงานที่เหมาะสมกับชุมชนและเศรษฐศาสตร์

พลังงานชุมชน 

    Community energy management by using 

effective local primary energy resources for 

conversion to high efficiency and high value 

thermal energy and electricity development in 

power producer business for load reduction and 

distributed in community transmission line, 

community problem solving using energy as a 

tool, Appropriate energy technology for 

community, community energy business and 

economic 

รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 282346 การจัดการก๊าซเรือนกระจก           3(2-2-5) 

Greenhouse Gas Management 

   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสถานการณ์และปัญหาที่ เกิดจากการ

ปลดปล่อยก๊ าซ เรือนกระจกอนุสัญญาและ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ กลไกการลดและการกัก

เก็บก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย  

    Activities that cause greenhouse gas 

emissions. Situation and problems caused by 

greenhouse gas emissions. Protocol, amendment 

and international agreement. Mechanism for 

reducing and storing greenhouse gases.  

Thailand voluntary emission reduction program 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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  282347 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับ

อุตสาหกรรม                     3(2-2-5) 

Energy and Environmental Management 

for Industry 

        ป ร ะ เภ ท แ ล ะก ระบ วน ก ารผ ลิ ต ข อ ง

อุตสาหกรรม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติใน

ภาคอุตสาหกรรม ของเสียและผลกระทบที่เกิด

จากการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การ

จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรร   

      Types and production processes of industry, 

energy and natural resources in industrial 

sector, waste and effect from using of energy 

and natural resource, energy and environmental 

management for industry. 

 

รายวิชาใหม่ 

  282441 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 

Standard System and Technology for 

Energy and Environmental Management 

   ประเด็นพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความส าคัญ

ของปัญหา ดัชนีและเคร่ืองมือวัดด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและระบบมาตรฐานเพื่อ

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ISO14001 

ISO54000 เค ร่ือ งมื อทางเศรษฐศาสต ร์ด้ าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การ

ประเมินวัฏจักรชีวิต การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมย่ังยืน 

     Energy, environmental issue and problem 

importance, energy and environmental index 

and measurement, regulations and standard 

systems for energy and environmental 

management, ISO14001, ISO54000, economic 

tools for energy and environment, clean 

technology, life cycle assessment, application of 

sufficiency economics concept for sustainable 

environmental  management. 

 

รายวิชาใหม่ 
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  282442 การใช้ประโยชน์ของเสยีด้วยกระบวนการ

บ าบัดทางชีวภาพ                         3(2-2-5) 

Bioremediation Process for Waste 

Utilization  

   ชีวมวล วัสดุ และของเสียในสิ่งแวดล้อม การใช้

ประโยชน์ของเสียในสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก 

กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อม วิถีเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์และพืช 

กลไกบ าบัดมลพิษด้วยการกระตุ้นทางชีวภาพ 

เทคโนโลยีเอนไซม์  ถังหมักและการออกแบบ

กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อมระดับนาโน การประยุกต์ใช้ในพืน้ที่ 

    Biomass material and environmental waste, 

Environmental waste utilization, Alternative 

energy, Biological treatment process, 

Biotechnology, Microbial and plant metabolisms, 

Mechanism treatment of pollutant with biological 

stimulation, Enzyme technology, Fermentation 

tank and biotechnological process design, 

Nanobiotechnology,in situ application. 

รายวิชาใหม่ 

  282443 พลังงานหมุนเวยีนเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

                                                 3(2-2-5) 

Renewable Energy for Sustainable 

Environment 

     พลั งงานกับปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้อม 

แหล่งก าเนิดพลั งงานหมุน เวียนเพื่ ออนาคต 

พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานไฮโดรเจน พลังงาน

ชีวภาพ พลังงานจากของเสีย เทคโนโลยีการเก็บ

เกี่ยวพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน การลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทน    

      Energy and environmental problems, 

renewable energy sources for the future, solar 

energy, hydrogen energy, biological energy, 

returning waste to energy, energy harvesting 

technology, energy storage system, 

environmental impact mitigation with renewable 

energy. 

 

รายวิชาใหม่ 
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  282444 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

                                                 3(2-2-5) 

Selected Topic in Environmental Science 

      เร่ืองเฉพาะทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หั วข้อใหม่ห รือหั วข้อปั จจุบั นที่ น่ าสนใจทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

     Special topics in energy and environment, 

new or current appealing topics in 

environmental sciences.  

รายวิชาใหม่ 
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xxxxxx นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 

xxxxxx      นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 

คงเดมิ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวชิาประสบการณ์ภาคสนาม    ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต หมวดวชิาประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต  

282491 การฝกึงาน                                  6 หน่วยกิต 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in environment in private 

or government sectors 

282492 การฝกึงาน                             6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in energy and environment in 

private or government sectors 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

282492 การศึกษาอิสระ                            6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ใน

หัวข้อทางด้านสิ่งแวดล้อม  

Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting and discussion in environment 

282493  การศึกษาอิสระ                        6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting and discussion in  energy 

and  environment 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

282493 สหกิจศึกษา                                 6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in environment as an 

apprentice in private or government sectors 

282494 สหกิจศึกษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

      การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

     Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in  energy and 

environment as an apprentice in private or 

government sectors 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 

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

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 

      

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)  -  

242105 เคมี 2 4(3-3-8)  -  

   244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4(3-3-8) 

282121 หลักการทางวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 282121 หลักการพืน้ฐานทางพลงังานและ

สิ่งแวดล้อม    

3(3-0-6) 

282122 จุลชีววทิยาทางสิง่แวดล้อม 3(2-3-6)    

   282122 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-3-6) 

      

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001104 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8)   -  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)  -  

   282221 หลักการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม    

3(3-0-6) 

282222 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  -  

   282222 จุลชีววทิยาทางสิง่แวดล้อม 3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 3(2-2-5) 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 

3(2-2-5) 

 

242120 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 4(3-3-8)  -  

282231 มลพิษทางน้ า 3(2-3-6)  -  

282232 มลพิษทางอากาศ และเสียง 3(2-3-6)  -  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6)  -  

   146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

   282223 กฎหมายและนโยบายทาง 

พลังงานและสิง่แวดล้อม 

3(3-0-6) 

 

   282231 การจัดการมลพิษสิง่แวดล้อม 3(2-3-6) 

   282232 การอนุรักษ์และจัด

การพลังงาน 

3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

282311 สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 282321 สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

282333 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-6)  -  

282334 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยเีพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

3(2-2-5)  -  

282341 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)  -  

282342 

 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

3(2-2-5) 

 

 -  

   282331 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 

3(3-0-6) 

   282332 ความเป็นผู้ประกอบการทาง

พลังงานและสิง่แวดล้อม 

3(2-2-5) 

   282333 การมีส่วนรว่มในการจัด

การพลังงานและสิง่แวดล้อม 

3(2-2-5) 

2823xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 28234x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

  

      

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม  18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282335 นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการ

จัดการสิ่งแวดล้อมและพลงังาน 

3(2-2-5)  -  

282343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 282334 

 

การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

282344 การมีส่วนรว่มในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)  -  

   282335 ธุรกิจที่เป็นมิตรกับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม   

3(3-2-5) 

2823xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 28234x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   28234x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)    

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม  15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

282412 สัมมนา 1(0-2-1) 282491 สัมมนา 1(0-2-1) 

282451 จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2)  -  

   282431 นวัตกรรมพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

282452 ปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282432 โครงงานทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

3(1-4-4) 

2824xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 28244x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2824xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 28244x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

       

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม  13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

282491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 282492 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

282492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 282493 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

282493 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 282494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

      

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: *ให้นสิติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    หมายเหตุ: *ให้นสิติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร  
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตชญา อิสกุล 

Assist. Prof. Kritchaya Issakul, Dr.sc.agr. 

  

ชื่อ-สกุล   นายกฤตชญา อิสกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36697000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3408 

Email kritchaya.is@up.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา  

          พ.ศ. 2550  Doctor of Agricultural sciences (Agricultural Sciences) 

                               University of Goettingen, Germany 

พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา)  

                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ปิย์วรา วัฒนะ, วัชระ วงศ์ปัญโญ และบุญวัฒน์ วิจารณ์พล. (2561). ศึกษาการกระจายอุณหภูมิของ

อากาศร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครึ่งทรงกลม , การประชุมวิชาการและ

การประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็ม

เพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, ประเทศไทย, หน้า 376-

382. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 

Assist. Prof. Sukthai Pongpattanasiri, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นายสุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599002XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3407 

Email sukthai_p@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

           พ.ศ. 2548  Doctor of Philosophy (Agricultural Sciences) 

                               Iwate University, Japan 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) 

                               มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2540  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) 

                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
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ผลงานวิชาการ:  

วิมลรัตน์ ศีติสาร,ทศพล สุขโต และสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. (2560) การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติดินใน

พื้นที่การเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูก พืชอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ไร่ใบธง.

การประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา, 

หนา้ 1520. 

อุ่นเป็ง อินทจักร และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . (2560) การสะสมคาร์บอนในดินของพื้นที่เกษตรกรรม

โครงการ หลวงปังค่า จังหวัดพะเยา เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า.การประชุมวิชาการพะเยา

วิจัยครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา, หนา้ 14170. 

จีรภรณ์ ก๋าทอง. นภัสสร ประเสริฐสมบูรณ์. กิติพงษ์ วงษ์สาม. นที แสนตุ้ย.สุขทัย พงษ์พัฒนศิริ.             

(2560) การทดสอบและการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อการผลิตวัสดุปลูกพืช.การประชุมวิชาการ

พะเยาวิจัยครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา,หนา้ 1323. 

เมธาวัฒน์ ไชยชาย. วัชรพงศ์ อิเหลา. วีระพันธ์ กันแก้ว. ศรีวิไล ทูลมาก. พลอยศรี ยังมั่ง. กนกรัชต์           

สีแก้ว. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. (2560) การประเมินค่าปริมาณการจราจร และความ

ปลอดภัยของถนนบ้านโซ้ทางเข้าหลังมหาวิทยาลัยพะเยา.การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา.หนา้ 1780. 

ฤทธิไกร มูลอ้าย. วีระวัฒน์ เมืองค า. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. (2560) การติดตามตรวจสอบแหล่งมลพิษ

และคุณภาพน้ าคลองแม่กาหลวงหน้าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา.การประชุมวิชาการพะเยา

วิจัยครั้งที่ 6, 26 -27 มกราคม 2560. มหาวิทยาลัยพะเยา, หนา้ 1432. 

สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. วัชระ วงค์ปัญโญ. บุญวัฒน์ วิจารณ์พล. วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร.(2560) การศึกษา

ความเหมาะสมการปลูกปาล์มน้ ามันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้าง

แนวทางความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและพลังงานชุมชน. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา.หนา้ 1811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานวิชาการ 

ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา 

Chatkaew Chailuecha, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวฉัตรแก้ว ชัยลือชา 

รหัสประจ าตัวประชาชน  34109003xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

สถานที่ท างาน     สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม                             

                                         มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

    ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อ    สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

                                  มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

    ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์ 054-466-666  

Email chatkeaw.c@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2559      Doctor of Philosophy (Chemical Engineering and Analytical Science)  

                                         The University of Manchester, United Kingdom 

 พ.ศ. 2547      วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมี)  

                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. 2544       วิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมี)  

                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ผลงานทางวชิาการ 

Khamsorn, P., Sanwangsri, M., Chailuecha, C., and Suwannapat, P. (2019) “Assessing of Water 

Balance Components in Dry Dipterocarp-Forested Watershed in Phayao, Thailand”, 5th 

Environment Asia International Conference, 13-15 June 2019, Convetion Center, The 

Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. p. II86-II103.  
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Pisapan, P., Rakwichian W., Wongpanyo, W., Vichanpol, B., and Chailuecha, C. (2018) “The 

principle of power line communications for home energy management system of smart grid 

technology in Thailand”, Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, 13 (1 ) , 

January-June, p. 105-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

                                             ประวัติและผลงานทางวชิาการ 

ดร. ชญาน์นันท์ จิตมณี 

Chayanan Jitmanee, Ph.D. 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวชญาน์นันท์ จติมณี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35307001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา  อ าเภอเมอืง จังหวัด พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา  อ าเภอเมอืง จังหวัด พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3838 

Email chayanan.ji@up.ac.th, sjitmanee@hotmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)  

                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

ผลงานทางวชิาการ:  

Noppawan Intecha, Natcha Injan, Wanrudee Keawmesri, Manat Jaimasith, Chayanan Jitmanee and 

Sorachai Khamsan. (2018 ). Chemical Constituents and Cytotoxic Effects of the Essential Oil 

from the Root of Cyperus kyllingia Endl. Research & Knowledge. Vol 4 No 2, December  

pp. 40-44. 

สิรนิาถ ปลอดสุวรรณ สุชัญญา ทองเครอื และชญานน์ันท์ จติมณ.ี (2560). การคัดแยกและระบุสาย    

          พันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้ าเสียการผลิตปลาส้ม. การประชุมทางวิชาการ  

          ครั้งที่ 56, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, มถิุนายน 2560, หนา้ 11. 
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ประวัติและผลงานวิชาการ 

ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล  

Bunyawat  Vichanpol, D.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล 

รหัสประจ าตัวประชาชน      36501001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

                                         มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

                                       อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                                       มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

                                       อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666  

Email wattajap@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2556   Doctor of Philosophy (Agricultural and Environmental  

                                        Engineering) 

                                         Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan 

 พ.ศ. 2550   Master of Agriculture (Environmental and Agricultural  

                                     Engineering) 

                                         Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan 

 พ.ศ. 2546   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

                                       มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก    

ผลงานทางวชิาการ: 

ทรงพล ผัดวงศ์, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และนพรัตน์ เกตุขาว, (2562) การจ าลองผลประหยัดค่าไฟฟ้า

จากการเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟฟ้าแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU). วารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) 2562, มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ศูนย์

รังสติ. หนา้ 1-8. 



161 

 

 

 

 

สุดารัตน์ บูชาเลิศวรัญญู, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และวัชระ วงค์ปัญโญ , (2562) การประยุกต์ใช้ถ่าน

ชีวภาพเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อ

สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่, 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, ประเทศไทย, หนา้ 60-67. 

ปิย์วรา วัฒนะ, วัชระ วงศ์ปัญโญ และบุญวัฒน์ วิจารณ์พล. (2561). ศึกษาการกระจายอุณหภูมิของ

อากาศร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครึ่งทรงกลม , การประชุมวิชาการและ

การประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็ม

เพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, ประเทศไทย, หน้า 376-

382. 
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ประวัติและผลงานวิชาการ  

ดร.ปรเมษฐ์  สิทธิสันติ์ 

Poramate Sittisun, D.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล   นายปรเมษฐ์ สทิธิสันติ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15599000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

                                         มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า   

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา   

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666  

Email poramete989@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2553 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

 

2564 2565 2566 2567 2568 

1* นายกฤตชญา 

 อสิกุล 

36697000xxxxx Dr.sc.agr. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Agricultural Science 

 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

Georg-August-University of 

Goettingen, Germany

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

225 225 225 225 225 

2 นายธีรชัย 

 อ านวยลอ้เจรญิ 

155990005xxxx วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 360 

 3* นางสาวบุหรัน   

พันธ์ุสวรรค์ 

 

35601003XXXXX วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

315 315 315 315 315 

4 นายวัชระ  

วงค์ปัญโญ 

36409003XXXXX วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทน 

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

30 90 90 90 90 

5 นายรัฐภูมิ 

พรหมณะ 

351010084xxxxx วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

225 225 225 225 225 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

 

2564 2565 2566 2567 2568 

6. นายสุขทัย  

พงศ์พัฒนศริิ 

36599002xxxxx Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Agricultural Science 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

เกษตรศาสตร์ 

Iwate University, Japan 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

225 225 225 225 225 

7. นางสาวฉัตรแก้ว  

ชัยลอืชา 

34109003XXXXX Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemical Engineering and 

Analytical Science 

เคม ี

เคม ี

The University of 

Manchester, United 

Kingdom 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

30 90 90 90 90 

8* นางสาวชญาน์

นันท์ จิตมณ ี

35307001XXXXX 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

15 15 15 15 15 

9 นายบุญวัฒน์  

วจิารณ์พล 

     

36501001XXXXX 

Ph.D. 

Ms.Agr 

วศ.บ. 

Agricultural and 

Environmental Engineering 

Agricultural and 

Environmental Engineering 

วศิวกรรมเครื่องกล 

Tokyo University of Agriculture 

and Technology, Japan  

Tokyo University of Agriculture 

and Technology, Japan 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

30 90 90 90 90 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

 

2564 2565 2566 2567 2568 

10 นายปรเมษฐ์  

สิทธิสันติ์ 

    

15599000XXXXX 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.ม. 

วศิวกรรมพลังงาน 

วศิวกรรมพลังงาน 

วศิวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

30 90 90 90 90 

11* นางสุชัญญา 

 ทองเครอื 

57101000xxxxx วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(เกียรตินิยม

อันดับ 1) 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

วทิยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

360 360 360 360 360 

12* นางสาวสุมล 

นลิรัตน์นิศากร 

31016009xxxxx ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

พันธุศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

135 135 135 135 135 
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ล าดับ ชื่อ – สกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

 

2564 2565 2566 2567 2568 

13 นายสุรัตน์  

เศษโพธ์ิ 

36703001XXXXX วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วศิวกรรมพลังงาน 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

30 90 90 90 90 

  14* นางสาวพมิพศ์ริิ 

สุวรรณพัฒน ์

156010010xxxxx M.Eng. 

 

วท.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

Applied Chemistry and 

biotechnology 

จุลชวีวทิยา 

Ritsumeikan University, 

Japan 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

225 225 225 225 225 

 

หมายเหตุ  * หมายถงึ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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