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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Technology and Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

:

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

1081
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Technology and
Management
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Technology and Management)
Ph.D. (Environmental Technology and Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หน่วยกิต
แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
-ไม่มี5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1 / 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 9 เมษายน 2562
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 21 เมษายน 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
8.2 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจาบริษัท หรือโรงงาน
8.3 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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8.4 นักวางแผนและกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
8.5 ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา
8.6 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
8.7 นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
8.8 นักวิชาการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ
8.9 เจ้าของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
ดับ

เลขบัตร
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ประจาตัว
ประชาชน

วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันสาเร็จการศึกษา

ปี

1

นายต่อพงศ์ กรีธาชาติ

36099001xxxxx

รองศาสตราจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2550
2544
2542

2

นายรัฐภูมิ พรหมณะ

351010084XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2545
2542

3

นายสิทธิชัย พิมลศรี

37301006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.

เทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543
2537

วศ.ม.
วศ.บ.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางด้านการค้า และการ
ลงทุนทาให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ในขณะที่ขีด
ความสามารถของการบริหารจัดการและเครื่องมือทางนโยบาย เช่น ฐานข้อมูล กฎระเบียบ การบังคับใช้
กฎหมาย และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ยังไม่สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวม
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ สื่ อ มโทรมแล้ ว ประเทศไทยยั ง เผชิ ญ ปั ญ หามลพิ ษ
สิ่งแวดล้อมโดย สถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ น้า และขยะมูล
ฝอยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมและรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชน
และพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย มลพิษทางอากาศในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญมีค่า
เกินมาตรฐาน สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะซับซ้อนและ ทวีความเข้มข้นมากขึ้น กระแสแรง
กดดันของประชาคมโลกจะส่งผลต่อการค้าของประเทศ และทาให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ ปัญหามลพิษทางน้านับวัน จะรุนแรงมากขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและจานวนโรงงานอุต สาหกรรมที่เ ติบ โตขึ้ น ตามการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจ ปริมาณของเสียทั้งจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและยังขาดการจัดการที่ถูก ต้อง
การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ การใช้กลไกควบคุม
ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ สถานการณ์ ก ารเกิ ด ภั ย พิ บั ติ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงมากขึ้ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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11.2 แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีจุดเน้นและ
ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็ น วงกว้ า งมากขึ้ น ต้ อ งเร่ ง เตรี ย มความพร้ อ มในลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรได้จัดทาขึ้นโดยพิจารณาสถานการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ร่ ว มกั บ การระดมความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องบุ ค ลากร ในสาขาทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้งจากมหาวิทยาลัย และจากภาคเอกชน
เพื่ อ ที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ประเด็ น ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ค วาม
ซับซ้อน และจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากขาดการจัดการที่ดี และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ความ
เข้าใจทางด้านเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการขั้นสูงและเชิง
ลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ดี
การวางแผนหลั ก สู ต รนี้ ยั ง เป็ น ไปเพื่ อ การตอบสนองนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างสังคมต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมคาร์บอนต่า (Low Carbon
Society) ในภูมิภาคตอนเหนือ และภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างอัต
ลักษณ์ให้นิสิตมีค วามสามารถในการจั ดการสิ่ งแวดล้อมแบบบู รณาการ (Integrated environmental
system management) การใช้เทคโนโลยีและการจัดการ
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ
ช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งพันธกิจดังกล่าว
ได้แก่
12.2.1 ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด ารงไว้ ซึ่ ง จรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีจติ สานึกในการทางานเพื่อสังคมและชุมชน
12.2.2 พัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและประเทศชาติ
12.2.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น
12.2.4 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ท างด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถน าไปใช้ ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
จากผลการเติบโตด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลให้มีมลพิษและของเสี ย เช่น น้าเสีย มลภาวะทางอากาศ ขยะและกากของเสี ยอั นตราย เพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมยังมีซับซ้อนในการ
กาจัดและจัดการมากขึ้น การพยายามแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายปัญหายังไม่สัมฤทธิผล อาทิ
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปัญหาเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ ปัญหาการจัดการ
ขยะ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความรู้เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม และต้ อ งใช้ ค วามรู้ ห ลายด้ า นมาบู ร ณาการเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ การจั ด การมลพิ ษ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนา มีเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน
นี้อย่างจากัด ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้
ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ดังประเด็นต่อไปนี้
1. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและภูมิภาค
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนามาปฏิบัตไิ ด้จริง
2. บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รสามารถผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการและ
งานวิ จั ย ซึ่ ง เกิ ด จากการศึ ก ษาในหลั กสู ต รเป็ น ข้อ มู ล และองค์ค วามรู้ ที่ ส ามารถ
นามาใช้ได้ในทางปฏิบัตติ ามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับชาติและสากล
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่
1.3.1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระดับขั้นสูงและเชิงลึก ทางด้านเทคโนโลยีและจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Environmental Management) และสามารถสร้างและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
1.3.2 เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
1.3.3 เป็นผูม้ ีความเอาใจใส่ทางวิชาการอย่างแท้จริง ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
1.3.4 เป็นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
วางแผนดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษาของหลักสูตร (3 ปี)
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้ตาม
ทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ 2. ติดตามประเมินหลักสูตร
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมี
อย่างสม่าเสมอ
มาตรฐานในระดับสากล หรืออย่าง 3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
น้อยไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
และเอกชนมามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
4. มีการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งใน
ภาคเอกชน และภาครัฐ
ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการระดม
ความคิดเห็นเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง
เป็นการเสริมสร้างความ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. มีเอกสาร มคอ. 2, 3, 4,
5 และ 6 ที่สมบูรณ์
2. เอกสาร มคอ.7
3. คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
4. จานวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายไม่น้อย
กว่า 2 หน่วยงาน
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

ร่วมมือเพื่อสนับสนุนทั้งใน
ด้านการเรียนการสอน
และงานวิจัย
2. พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย
รวมถึงปัจจัยที่สนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนและการวิจัย

1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการผลิตดุษฎี
บัณฑิตโดย
1.
2.

3.

4.

1. ปริมาณการใช้งานฐาน
สร้างวัฒนธรรม
ข้อมูลทางวิชาการและ
องค์กรด้านการวิจัย
E-journal(จานวนครั้ง)
มีระบบสารสนเทศ
2. สัดส่วนงบประมาณเพื่อ
เพื่อการสนับสนุนการ
การพัฒนาห้องสมุด
วิจัย
3. จานวน Unit research
จัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาห้องสมุดคณะ
4. มีสถานที่ทางานวิจัยที่
ส่งเสริมให้มหี ้อง
เอือ้ ต่อการแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการที่สามารถ
ความคิดเห็น
รองรับงานวิจัย
ระดับสูง

2. ส่งเสริมให้นสิ ิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงวิชาการระหว่างกัน 5. ร้อยละของบทความ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทางวิชาการที่มกี าร
ให้ดุษฎีบัณฑิต
ตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เผยแพร่ผลงานทาง
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
วิชาการในวารสาร
กาหนด
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
และ/หรือในที่ประชุม
วิชาการ
2.2 จัดให้มรี ะบบ
สนับสนุนการพัฒนา
ในด้าน
ภาษาต่างประเทศ
อย่างจริงจัง
2.3 มีการเชิญวิทยากร

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
6. นิสิตมีความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
7. เอกสารการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาบรรยาย

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์เพียงพอเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนและ
การวิจัย

1. ร้อยละของบทความ
ทางวิชาการที่มกี าร
อย่างสม่าเสมอ
ตีพิมพ์เผยแพร่
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
2. จานวนเงินงบประมาณ
บุคลากรเข้าร่วมและ
ที่จัดสรร
เผยแพร่ผลงานทาง
3. จานวนครัง้ ต่อปีของ
วิชาการในที่ประชุมทาง
การจัดโครงการแก่
วิชาการระดับชาติ/
คณาจารย์และบุคลากร
นานาชาติ
ที่เกี่ยวข้อง
2. มีการจัดให้มโี ครงการเพื่อ
4. สัดส่วนเงินงบประมาณ
พัฒนาการจัดการเรียน
ที่ใช้สนับสนุนโครงการ
การสอน การวิจัย เพิ่ม
5. เอกสาร มคอ. 5 และ 6
ทักษะและประสบการณ์
6. เอกสารการจัดทา
แก่คณาจารย์ และ
แผนการพัฒนา/
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุง การจัดการ
3. คณาจารย์มกี าร
เรียนการสอน กลยุทธ์
ประเมินผลการสอนที่เอือ้
การสอนจากผลการ
ต่อระบบ PDCA เพื่อ
ประเมินการดาเนินงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนด้วยตนเอง
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
ทารายงานในเอกสาร
มคอ.7
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่ งเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1. มี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาก าหนดหรื อ ตาม
ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และ
- แบบ 1.1 และ 2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ
สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นโดยมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2.2. เป็นผูท้ ี่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2561
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2562
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิตแรกเข้าไม่ได้สาเร็จการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม
2.3.2 นิสิตมีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ให้นิสิตเรียนวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
2.4.2 ให้นิสิตเรียนหลักสูตรวิ ชาภาษาอัง กฤษสาหรับปริญญาเอกของมหาวิท ยาลั ย
พะเยา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1

2562

2563

2564

2565

2566

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

15

15

5

5

5

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

5

10
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แบบ 2.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1

2562

2563

2564

2565

2566

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

15

15

5

5

5

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

5

10
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความต้องการงบประมาณสาหรับ
หลักสูตร ดังนี้
หน่วย : บาท
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน

1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506

1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน

200,000

210,000

220,500

231,525

243,101

2.2 หมวดค่าใช้สอย

150,000

157,500

165,375

173,644

182,326

2.3 หมวดค่าวัสดุ

156,000

163,800

171,990

180,590

189,619

2.4 หมวดสาธารณูปโภค

170,000

178,500

187,425

196,796

206,636

3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

4,776,000 4,859,800 4,947,790 5,040,180 5,137,188
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

22

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หน่วยกิต
แบบ 1.2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ หลักสูตรใหม่
ลาดับ

1

สกอ.

พ.ศ. 2556

แบบ 1.1 แบบ 2.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

รายการ

ที่

งานรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562

-

12

12

-

12

1.1 วิชาเอกบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า

-

-

6

-

6

1.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า

-

-

6

-

6

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2

วิทยานิพนธ์

48

36

36

48

36

3

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

-

-

-

(3)

-

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

48

48(3)

48

หมายเหตุ ส าหรั บ นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กรณี ก ารทดสอบภาษาอั งกฤษให้เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
1) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
299812
สัมมนา 1
Seminar I
299813
สัมมนา 2
Seminar II
299814
สัมมนา 3
Seminar III

จานวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต

299892

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
1) รายวิชา
299811

48 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 (0-3-1)
1 (0-3-1)
1 (0-2-1)

จานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต

1.1 วิชาเอกบังคับ
จานวนหน่วยกิต
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

6 หน่วยกิต
3(2-3-6)

Integrated Environmental Technologies and Management
299812
299813
299814

สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III

1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
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299821
299822

299823
299824
299825

299891
Dissertation

1.2 วิชาเอกเลือก
จานวนหน่วยกิต 6
หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Selected Topics for Environmental and Technology Management
การลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change Mitigation and Adaptation
อุตสาหกรรมสีเขียว
Green Industry
การแปรสภาพและการเคลื่ อ นที่ ข องสารมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม
Environmental Fate and Transport of Pollutants
เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการภัยทางภูมิอากาศ
Technique and Tools in Climate Hazard Management
2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

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

3(2-3-6)

จานวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
299812
299892

สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต

รวม

8 (1) หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาปลาย
299892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต

รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
299813
299892

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต

รวม

8(1) หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาปลาย
299892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต

รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
299814
299892

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต

รวม

8(1) หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย
299892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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1.1.4.2

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1
299811
2998xx
298812

ภาคการศึกษาต้น
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated Environmental Technologies and Management
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (0-3-2)

7 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาปลาย
2998xx
299891

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3 (2-3-6)
6 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
299813
299891

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-3-2)
6 หน่วยกิต

รวม

7 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาปลาย
299891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
299814
299891

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-3-1)
9 หน่วยกิต

รวม

10 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย
299891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
299811

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

3 (2-3-6)

Integrated Environmental Technology and Management
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของโลก นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ การป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ จาก
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน การจัดการปัญหาหมอกควัน การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
Local and global environmental problem, economic social and environmental policy,
environmental innovation and technology for smart city, prevention and control of pollution from
industry agriculture and municipal, smog problem management, climate change and natural disaster
management, participatory management, integrated environmental management tools, sustainable
production and consumption
299812

สัมมนา 1

1 (0-3-2)

Seminar I
เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง รวบรวมข้อมูลและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพในหั วข้ อที่
สนใจทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
Technique for advanced database and literature search, and effective presentation in
environmental technology and management in the present and future trend
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299813

สัมมนา 2

1 (0-3-2)

Seminar II
การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห์ และการสั งเคราะห์ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพในหั วข้อที่ สนใจ
ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
Effective discussion, analysis, and synthesis for the interested topic in environmental
technology and management in the present and future trend
299814

สัมมนา 3

1 (0-3-2)

Seminar III
เทคนิคการเขียนเอกสารทางวิชาการ การฝึกทักษะการผลิตสื่อและการสื่อสารทางวิชาการ
ด้านการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในรูปแบบภาษาอังกฤษ สาหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Academic writing technique, Practicing the skills on academic presentation and
communication in environmental technology and management in English language for the purpose of
research publication
299821

หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-6)

Selected Topic in Environmental Management and Technology
หัวข้อคัดสรรที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเด็นสาคัญในระดับ ประเทศและระดับ โลก ผ่านกระบวนการ การวางแผน การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน การสาธิตผลงาน
Research with creative ideas in environmental management and technology, key
issues in the region and globally, via a process of planning, data collection, data analysis, report
writing, demonstration
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299822

การลดก๊าซเรือนกระจก

3 (2-3-6)

และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change: Mitigation and Adaptation
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและประเทศไทย นโยบายการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศของประเทศไทย สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ การ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งปลดปล่อยและแหล่งดูดกลับของ
ก๊าซเรือนกระจกของโลกและประเทศไทย การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบ โตที่ ป ล่ อ ย
คาร์บอนต่า
Climate change situation in global and Thailand, climate change policy of Thailand,
causes of climate change, climate change projection in the future, impact of climate change, climate
change adaptations, sources and sinks of greenhouse gases in global and Thailand, greenhouse gas
mitigations and enhance in low carbon growth

299823

อุตสาหกรรมสีเขียว

3 (2-3-6)

Green Industry
แนวคิ ด ของอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว เกณฑ์ ข้ อ ก าหนดของอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว
การดาเนินการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมสาหรับ
สนับสนุนการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับ
อุตสาหกรรม จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรม
Green industrial concept, green industrial regulations, method to green industry for
industrial sectors, environmental supporting tools for green industry, organization culture developing
process for industry, ethic and responsibility to benefit of stakeholder, environmental report
preparation for industry
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299824

การแปรสภาพและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-6)

Environmental Fate and Transport of Pollutants
รูปแบบและการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ภาคสนาม การระบุประเด็นและปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หลักการขั้นสูงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและ
แปรสภาพของสารมลพิ ษ บรรยากาศ น้ าผิ ว ดิ น น้ าใต้ ดิ น และสิ่ ง มี ชี วิ ต สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแบ่ ง แยก
ความสามารถในการละลายน้า การดูดซับโดยตะกอนดินและการย่อยสลายทางชีวภาพ
Fate and transport of pollutants in environment, field study of environmental pollution,
environmental pollution issue and problem identification, principles of pollutants fate and transport in
atmosphere ,aquatic, ground water and biota. Partition coefficient and water solubility. Sorption onto
sediments and biodegradation.
299825

เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการภัยทางภูมิอากาศ

3 (2-3-6)

Technique and Tools in Climate Hazard Management
หลั ก การ และแนวคิ ด ในการจั ด การภั ย ทางภู มิ อ ากาศ ปั ญ หาภั ย และภั ย พิ บั ติ จ าก
ภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยทางภูมิอากาศ การประเมิน การเปิดรับ ความไหว และ
ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ ภั ย ทางภู มิ อ ากาศ การประเมิ น ความเปราะบางที่ เกิ ด จากภั ย ทาง
ภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบที่เกิดจากภัยทางภูมิอากาศ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จัดการภัยทางภูมิอากาศ การประเมินคาร์บอนเครดิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยทาง
ภูมิอากาศ
Principle and concept in climate hazard management, hazard and disaster from
climate, organization in climate hazard management, assessment of exposure sensitivity and adaptive
capacity on climate hazard, assessment of vulnerability from climate hazard, assessment impacts
from climate hazards, economic tool for climate hazard management, assessment of carbon credit,
application of technology for climate hazard management
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299891

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

Dissertation
การค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบในหัวข้อด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Conducting research, and constructing new knowledge by systematic research
methodology and problem solving in environment technology and management topics
299892

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

Dissertation
การค้ น คว้ า วิ จั ย การวิ พ ากษ์ ผ ลการค้ น คว้ า วิ จั ย การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบในหัวข้อด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม งานวิทยานิพนธ์จัดทาให้
ได้มาตรฐานระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Conducting research, research result criticism, and constructing new knowledge by
systematic research methodology and problem solving in environment technology and management topics,
the thesis work conducted in accordance with international standards in the area of environment
technology and management
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ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
2. เลขในลาดับที่ 4
2.1 เลข 7
2.2 เลข 8
3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 1
3.2 เลข 2
3.3 เลข 8
3.4 เลข 9
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เอกบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ

เลขบัตร
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

ประจาตัว
ประชาชน

สาขาวิชา

1

นายต่อพงศ์ กรีธาชาติ*

36099001XXXXX

รองศาสตราจารย์

2

นายกฤตชญา อิสกุล

366970004XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายธีรชัย อานวยล้อเจริญ 155990005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางเนทิยา กรีธาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

36399001XXXXX

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

วิชาการ
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Dr.sc.agr
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี
Agricultural Sciences
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Goettingen ,Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2550
2544
2542
2550
2547
2543
2557
2552
2550
2551
2544
2542

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557
2545
2541

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

5

นางสาวบุหรัน
พันธุส์ วรรค์

36501003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
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38
ลา
ดับ

เลขบัตร
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

ประจาตัว
ประชาชน

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

วิชาการ

6

นายรัฐภูมิ พรหมณะ*

351010084XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2545
2542

7

นายวัชระ วงค์ปัญโญ

36409003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.

นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน

34611000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9.

นายสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

36599002XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วท.ม.

พลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)
พลังงานทดแทน
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Agricultural Sciences
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Iwate University, Japan
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2544
2542
2558
2552
2549
2548
2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2540
2552
2543
2537
2554
2546
2542

10.

นายสิทธิชัย พิมลศรี*

37301006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11

นายอนุสรณ์ บุญปก

33416008XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
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ลา
ดับ
12

13

เลขบัตร
ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

ประจาตัว
ประชาชน

นางสาวฉัตรแก้ว ชัยลือชา 34109003XXXXX

นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล

ตาแหน่ง

36501001XXXXX

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

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

2559

วิชาการ
อาจารย์

Ph.D.

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

Chemical Engineering and Analytical
Science
เคมี
เคมี
Agricultural and Environmental Engineering

M.Agr

Environmental and Agricultural Engineering

วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

14

นายปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

15599000XXXXX

อาจารย์

15

นายมนตรี แสนวังสี

34001004XXXXX

อาจารย์

16

นางสุชัญญา ทองเครือ

57101000xxxxx

อาจารย์

(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

2547
2544
2556
2550
2546
2561
2553
2550
2560
2548
2544
2554
2547
2544
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ลา
ดับ

เลขบัตร
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

ประจาตัว
ประชาชน

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

วิชาการ

17

นางสาวสุขุมา
ชิตาภรณ์พันธุ์

36599007XXXXX

อาจารย์

18

นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น

35507000XXXXX

อาจารย์

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วท.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556
2546
2540
2553
2561
2548
2546

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2546
2540

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

19

นางสาวสุมล
นิลรัตน์นิศากร

31016009xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
พันธุศ์ าสตร์
เกษตรศาสตร์

20

นายสุรัตน์ เศษโพธิ์

36703001XXXXX

อาจารย์

21

นางสาวโสมนัส
สมประเสริฐ

35014005XXXXX

อาจารย์

วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมพลังงาน
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2559
2550
2546
2551
2545
2540

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาการวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ คือการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่
ให้คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็ น
วิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาอย่ างเป็น ระบบและมี ห ลั กการ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ศ าสตร์ ทั้ ง ทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บั ติ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมกั บ การจั ด การและแก้ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
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5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1
แบบ 2.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศและข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
5.6 กระบวนการประเมินผล
การสอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ประธานในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

1. ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการ
เข้าใจองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่

นิ สิ ต ทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าสั ม มนาเพื่ อ เข้ า ใจและ
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่

2. ด้านภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ

นิ สิ ต มี ส่ ว นในการอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น การอภิ ป ราย
ผลงานวิจัย การถามตอบและแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออก มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ

3. ด้านบุคลิกภาพและทักษะทางการสื่อสาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติ เข้าร่วมรับฟังและนาเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.2 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมคม
2.1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
2.1.1.4 สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 สอดแทรกการเรี ย นการสอนการอภิ ป รายในประเด็ น ปั ญ หาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.2.2 ในงานวิ จั ย เน้ น ให้ นิ สิ ต เขี ย นรายการอ้ า งอิ ง อย่ า งถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อผลงานวิจัย และเป็นกลางทางด้านวิชาการ
2.1.2.3 ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
และปลูกฝังให้นิสิตเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎระเบียบของสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร
โดยผู้สอน เพื่อนนิสิต และตนเอง
2.1.3.2 ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1.3.3 สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในองค์ความรู้ที่เป็นแก่น ในสาขาวิชา
2.2.1.2 มี ค วามเข้ า ใจในเทคนิ ค การวิ จั ย และพั ฒ นาข้ อ สรุ ป ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชาได้
2.2.1.3 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.1.4 มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในสาขาวิ ช า
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ทางปฏิบัตใิ นสภาพแวดล้อมจริง แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเน้นให้เกิดการน าไปประยุก ต์ ใช้ ในการทางาน กระตุ้นให้เกิดความคิด ตามหลัก ของเหตุ แ ละผล
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจ
นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการประยุกต์
องค์ ค วามรู้ กั บ ปั ญ หาจริ ง จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึก ษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้าน
ต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะใน
การอภิปราย นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน
เพื่อนนิสิต และผู้ช่วยสอน เช่น
2.2.3.1 การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
2.2.3.2 การอภิปรายผลงานทางวิชาการ
2.2.3.3 การประเมินการนาเสนอผลงาน
2.2.3.4 การประเมินการอภิปรายและสัมมนา
2.2.3.5 การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.2.3.6 การประเมินการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้า
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
2.3.1.2 สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี
เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์
2.3.1.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จั ด การเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ส ร้ า งสรรค์
แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ
การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง อภิปรายปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม การเรียนโดยการปฏิบัตจิ ริง และการทาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 มี ก ระบวนการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ใ หม่ สามารถน าไป
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
2.3.3.2 มีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้งานด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.3.3.3 นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในงานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2.3.3.4 การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาสถานการณ์จาลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และรายงานผลการสัมมนา

47

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ดว้ ยตนเอง
2.4.1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4.1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2.4.1.4 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน และผู้เรียนกับผู้รับบริการ โดยการมอบหมายให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพั น ธ์กับ
ผู้อื่น การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา
ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการทางานทั้งรายบุคคลและรายกลุม่
2.4.3.3 การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมู ลทางคณิตศาสตร์และสถิ ติเพื่อใช้ ในการศึ กษาค้นคว้ าและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2.5.1.2 สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
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2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด การเรี ย นการสอน โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้ า และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน จัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากผลงานที่นาเสนอมีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการนาเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์
2.5.3.2 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ส่งเสริมให้นิสิตเห็นถึงความสาคัญของสุนทรียภาพ ในการออกแบบพัฒนาระบบด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบระบบบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่
มีความสวยงาม การออกแบบและสร้างสรรนวัตกรรม Eco-design ที่มีความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้
อย่างดี เป็นต้น
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินจากปฏิกิริยาการรับรู้ การตอบสนองและความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1.1 มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการวิเคราะห์สุข
นิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนสุขภาวะทั้ง 4 ด้านอันได้แก่
สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะจิตและจิตวิญญาณ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
ประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพและบุ ค ลิ ภ าพของนิ สิ ต ในระหว่ า งการศึ ก ษา และใน
สถานการณ์การนาเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาสัมนา และงานประชุมวิชาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
5.ทักษะการ

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

6.

7.ทักษะการ

การสื่อสาร และ

สุนทรีย

ส่งเสริมสุขภาพ

การใช้เทคโนโลยี

ภาพ

และพัฒนา

สารสนเทศ
(1)

(2)

299811 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

(3)

(4)



(1)

(2)



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

⚫

⚫



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)



⚫

(2)

(1)

บุคลิกภาพ
(1)

(2)





299812 สัมมนา 1



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

299813 สัมมนา 2



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

299814 สัมมนา 3
299821 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
299822 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การลดก๊าซเรือน
กระจกและ การปรับตัว




⚫

299823 อุตสาหกรรมสีเขียว



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫




⚫





299824 การศึกษาและปฏิบัติภาคสนามเพื่อการจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

299825 เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการภัยทางภูมิอากาศ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

299891 วิทยานิพนธ์

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

299892 วิทยานิพนธ์

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫





⚫



⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละด้านตามหมวดที่ 4
โดยการตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาผ่าน การเรียนการสอนและ
ข้อสอบ
2.1.2 มีกรรมการร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 4 คน
2.1.3 มีการประเมินโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามจากนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษาถึง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรูข้ องหลักสูตร ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสิ่งเอือ้ อานวยต่อ
การเรียนและการวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร จากดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
ด้วยการ
2.2.1 สารวจภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิต เพื่อประมวลข้อมูลด้านความเห็นต่อความ
พร้อมและความรูจ้ ากหลักสูตรที่เรียน ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ต รเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แบบ 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพื่อเป็นผูม้ ีสิทธิขอทา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่ าง
น้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อ งได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบั ติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้ ีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั นอุ ดมศึก ษานั้น แต่ งตั้ ง ซึ่งจะต้องประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรูแ้ ละความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจาก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมถึง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้งแจกเอกสารประกอบที่จาเป็น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เ ข้ า ร่ ว มอบรมพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนและการวั ด
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.3 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้
ทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเข้า
ร่วมประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ จั ด ท าผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการสูงขึน้
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกากับมาตรฐาน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต รและผู้ท รงคุ ณวุ ฒิจ ากมหาวิ ทยาลั ย ต่า งๆ ผู้เชี่ยวชาญด้า นพลั ง งาน
ทดแทนและระบบการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งภาคเอกชน หน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือ
เสนอปิดหลักสู ตร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการบริหารและกากับดูแล
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการดาเนินการดังนี้
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร
ของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
3) มีอาจารย์ประจาวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทาการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการให้ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้างหรือผู้บริหารของสถาน
ประกอบการที่บัณฑิตทางาน เพื่อนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

56

2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
1) มีการสารวจการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทุกปี เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3) มีการศึกษาข้อมูลวิจัยความต้องการดุษฎีบัณฑิตของตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่
ต้องการของดุษฎีบัณฑิต เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
4) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษานิสิตจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 2 เรื่องหรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลักสูตรมีการกาหนดจานวนและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรได้มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้มีการประเมินจานวนรับเข้าตามแผนการรับ โดยการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อติดตามจานวนการรับและวางแผนการรับเข้าในปีการศึกษาถัดไป การคัดเลือกนิสิตเพื่อ
เข้าศึกษาจะพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิของผู้สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตร
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
1) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแนะนาหลักสูตร ชี้แจงเรื่อง
ทุนการศึกษา และพูดคุย แนะนาเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตมีการเตรียมตัวก่อน
เข้าเรียน
2) มีการจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีเพื่อให้คาปรึกษาทั่วไป และจัดให้มี
ระบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1
3) จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ E-learning โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาต่างๆ และการดู
งานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
5) จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
พิเศษเฉพาะเรื่อง
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
1) การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนิสิต มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่
ของนิสิตจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดขึน้ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควรปฏิบัติ
2) การสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา มีการ
จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้ หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
3) การจัดการข้อร้องเรียน และมีการสารวจความพึงพอใจต่อผลการจักการข้อร้องเรียน
ของนิสิต การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต มีช่องทางหลักๆ ได้แก่
- ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน
- รวมถึงร้องเรียนโดยตรงผ่านคณบดี
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และ/หรือมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาพลังงานทดแทน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชาและ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมกาหนด กาหนดนโยบายในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้
มีการเชิญอาจารย์พิเศษผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยายเสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์
หรือวิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาเอก และ/หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
4.2 คุณภาพอาจารย์
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาพลังงานทดแทน
วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้าง
ผลงานทางวิ ช าการตามกรอบนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ ป ระจา
หลักสูตรมีการพัฒนาการทางด้านวิชาการ โดยจัดให้มรี ะบบติดตาม ดังนี้
1) มีระบบการติดตามและจัดทาฐานข้อมูล เพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2) มีระบบการติดตามและจัดทาฐานข้อมูล เพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์ เพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์
2) มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้ หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล และดูความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
3) อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร และอาจารย์ผู้สอนมี ก าร
ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรยุบหรือเพิ่มใหม่
4) มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อการปรับปรุงหลักสูตร
5) ท าการส ารวจความพึ ง พอใจของมหาบั ณ ฑิ ต และผู้ ใ ช้ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
พืน้ ฐานในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) การพิจารณากาหนดผูส้ อน
มีการพิจารณาและกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ของรายวิชานัน้ ๆ
2) การกากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทามคอ. 3และมคอ. 4
มีการกากับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแลคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึงมีระบบ
การติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ. 4
3) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
มีการจัดช่องทางการสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรืออาจารย์ผู้สอน
ช่องทางที่ 2: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร หรืออาจารย์
หัวหน้าสาขาวิชา
ช่องทางที่ 3: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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4) การอุทธรณ์ของนิสิต
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่
จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการจัดระบบการติด ตามและตรวจสอบการประเมิน ผลการเรีย นรู้ ของนิสิ ต โดยจาก
รายงานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่จัดทาขึ้นใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา โดยการประเมิน
พิจารณาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และมีกรรมการในการกากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต นอกจากนี้มีการ
ประเมินหลักสูตรรายปีใน มคอ.7 เพื่อทราบผลการดาเนินการหลักสูตร เป็นข้อมูลสาหรับปรับปรุงและ
พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ต้องมีการนาเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม วางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีหนังสือด้านพลังงาน
ทดแทน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีสมร์ตกริดและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้ น
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) มีห้องเรียนที่มีส่ือการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบั ติง าน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีห้องปฏิบัติการทางด้านพลังงานทดแทนแลเทคโนโลยีสมร์ตกริด ที่มีความพร้อมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิจัย โดยมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ประกอบการสอน
4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นั ง สื อ ต าราและวารสารในสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน ในวิชา
ปฏิบัตกิ ารต่อจานวนนิสิตในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องปีการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร
สารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตาราที่ใช้ในการเรียน
การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจาคณะ
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3) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเสนอแจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะเพื่ อ การ
วางแผนจัดสรรงบประมาณประจาปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4) มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและจัดทาแผนการใช้ทรัพยากร
ในการเรียนการสอน
5) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า ทาวิจัย และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6) จัดให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือ
ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน
7) ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมิน จากประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต และผู้ช่วยสอน มีส่วนร่วมติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้ง
ตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ให้ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และนาผลการประเมิน
ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร และข้ อ มู ล การใช้ ท รั พ ยากรมาปรั บ ปรุ ง แผนและการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3





















12
1-5
9

12
1-5
9

9
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน รายวิชา โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง 5 ด้ า น จากการประเมิ น ตนเองของอาจารย์ การประเมิน โดยนิ สิ ต และผู้ เยี่ ย มสอน รวมทั้ ง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จั ด ระบบการประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอน มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่
เยี่ยมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของหลักสู ตร
ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอน ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จั ด ประชุ ม น าเสนอผลการประเมิ น หลั ก สู ต รต่ อ อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยสอน นิ สิ ต และบุ ค ลากร
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน เพื่ อ รั บ ทราบ ตรวจสอบผลการประเมิ น และระดมข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลัก สูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
- ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนิสติ
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมวดวิชา

หลักสูตรใหม่

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2562

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

-

12

12

-

12

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ

-

6

6

-

6

1.2 กลุ่มวิชาเลือก

-

6

6

-

6

2. วิทยานิพนธ์

48

36

36

48

36

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

-

-

3

3

-

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

48

48 (3)

48

1. งานรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562
แบบ 2.1
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

12

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
299811

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาระที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
12

ปรับปรุง

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
3(2-3-6)

299811

เทคโนโลยีและการจัดการ

3(2-3-6)

เชิงระบบแบบบูรณาการ

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

Integrated Environmental Technology and

Integrated Environmental Technology and

Management

Management

นโยบายเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม
ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีว ภาพ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ปัจจุบันและอนาคต การป้องกันและควบคุมมลพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน การจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การจัดการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ การผลิตและการ
บริโภคอย่า งยั่ งยืน ครอบคลุ มทั้ งต้ น น้ า กลางน้ าและ
ปลายน้า
Economic social and environmental policy,
natural resource sustainability, biodiversity, present and
future environmental innovation and technology, prevention
and control of pollution from industry agriculture and
municipal, natural disaster management, participatory
management,integrated environmental management tools,
sustainable production and consumption covering upstream
to downstream areas

ปรับชื่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของ
และ
โลก นโยบายเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
คาอธิบาย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับเมือง
รายวิชา
อั จ ฉริ ย ะ การป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ จาก
ภาคอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรมและชุ มชน การ
จั ด ก ารปั ญห าห มอกควั น ก ารจั ด การการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การจัดการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแบบบู ร ณาการ การผลิ ต และการ
บริโภคอย่างยั่งยืน
Local and global environmental problem,
economic social and environmental policy,
environmental innovation and technology for smart
city, prevention and control of pollution from industry
agriculture and municipal, smog problem
management, climate change and natural disaster
management, participatory management, integrated
environmental management tools, sustainable
production and consumption
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
299812

299813

สัมมนา 1

1(0-3-2)

299812

สัมมนา 1
Seminar I

เทคนิ ค การรวบรวมข้ อมู ล และการนาเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อที่สนใจทางด้านเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้ อม ในปัจจุบันและแนวโน้ ม ใน
อนาคต
Technique for advanced database and literature
search, and effective presentation in environmental
technology and management in the present and future trend

เทคนิ ค การสื บ ค้ น ขั้ น สู ง รวบรวมข้ อ มู ล
และการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อที่สนใจ
ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
Technique for advanced database and
literature search, and effective presentation in
environmental technology and management in the
present and future trend

สัมมนา 2

สัมมนา 2

1(0-3-2)

สาระที่
ปรับปรุง

1(0-3-2)

Seminar I

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1(0-3-2)

Seminar II

Seminar II

เ ท คนิ ค ก ารสื บ ค้ น ขั้ น สู ง ก ารอภิ ป ราย
การวิเคราะห์และการนาเสนอในรูปแบบ การสังเคราะห์
อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อที่สนใจทางด้านเทคโนโลยี
และการจั ด การสิ่ งแวดล้ อม ในหั ว ข้ อที่ ส นใจทางด้ า น
เทคโนโลยีแ ละการจั ด การสิ่ งแวดล้ อมในปั จ จุ บั น และ
แนวโน้มในอนาคต

การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห์ และการ
สั งเคราะห์ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพในหั วข้ อที่ ส นใจ ปรับ
ทางด้ านเทคโนโลยี และการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมใน คาอธิบาย
รายวิชา
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

Technique for advanced searching database
and literature review, discussion, analysis and effective
presentation in environmental technology and management
in the present and future trend

299814

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สัมมนา 3

1(0-3-2)

Effective discussion, analysis, and
synthesis for the interested topic in environmental
technology and management in the present and future
trend

สัมมนา 3

1(0-3-2)

Seminar III

Seminar III

การน าเสนอในรู ป แบบสั ง เคราะห์ การ
อภิ ป ราย การวิ เ คราะห์ แ ละการน าเสนออย่ า งมี
ประสิทธิภาพในหัวข้อที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์

เทคนิ คการเขี ยนเอกสารทางวิ ชาการ
ปรับ
การฝึ ก ทั ก ษะการผลิ ต สื่ อและการสื่ อสารทาง
วิชาการด้านการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อมใน คาอธิบาย
รูปแบบภาษาอังกฤษ สาหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ รายวิชา

Synthesizing, discussing and analyzing of
environmental technology and management for relating
topic to the dissertation presenting studies topic effectively

Academic writing technique,
Practicing the skills on academic presentation and
communication in environmental technology and
management in English language for the purpose of
research publication
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
299821

หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยี

สาระที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ปรับปรุง

กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
3(2-3-6)

299821

หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและ

3(2-3-6)

และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

Selected Topic in Environmental Management and

Selected Topic in Environmental Management

ปรับ
and Technology
หั ว ข้ อ คั ด สรรที่ ทั น สมั ย และสร้ า งสรรค์
คาอธิบาย
ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
รายวิชา
ประเด็ น ส าคั ญ ในระดับ ประเทศและระดั บโลก ผ่ า น
กระบวนการ การวางแผน การเก็ บ ข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การสาธิตผลงาน

Technology

งาน วิ จั ย ที่ มี ค ว ามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมประเด็น
ส าคั ญ ในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและระดั บ โลก ผ่ า น
กระบวนการ การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงาน การสาธิตผลงาน

Research with creative ideas in
environmental management and technology, key
issues in the region and globally, via a process of
planning, data collection, data analysis, report

Research with creative ideas in environmental
management and technology, key issues in the region and
globally, via a process of planning, data collection, data
analysis, report writing, demonstration

writing, demonstration

299822

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3(2-3-6)

299822

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 (2-3-6)

ผลกระทบและการปรับตัว

การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว

Climate Change : Impacts and Adaptation

Climate Change: Mitigation and Adaptation

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ภาพรวมของวิทยาศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ สมดุ ล พลังงานและการ
ถ่า ยเทรั งสีค วามร้ อน ปรากฎการณ์ เ รือนกระจกและ
ภาวะโลกร้อน การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศที่ มี
สาเหตุมาจากธรรมชาติ บรรพภูมิอากาศ การคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การประเมิน
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจากกิ จ กรรมของ
มนุษย์ การแลกเปลี่ยนก๊าซ แหล่งปลดปล่อยและแหล่ง
ดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกในระบบนิเวศ ภาพจาลอง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามการพัฒนาทางเศษฐกิจ
และสังคมแบบต่างๆ การประเมินผลกระทบ การปรับตัว
และความล่อแหลมของระบบนิเวศ

ปรับชื่อ
และ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลกและประเทศไทย นโยบายการ คาอธิบาย
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศของประเทศไทย รายวิชา
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
คาดการณ์ ก ารเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศใน
อนาคต ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ การปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ แหล่ งปลดปล่อย
และแหล่ งดู ดกลับของก๊า ซเรือนกระจกของโลก
และประเทศไทย การลดก๊ า ซเรือนกระจกและ
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

Causes of climate change and its effects on the
ecosystem, overview of climate change science, energy
balance and radiative transfer, greenhouse effect and global
warming, natural causes of climate change, paleoclimate
and estimate of future climate changes, assessment of
climate change induced by anthropogenic causes,
exchanges, sources and sinks of greenhouse gases in the
ecosystem, scenario of greenhouse gases emission model
from socio- economic development sectors, impact,
vulnerbility, mitigatton and adaptation assessment of the
ecosystem

299823

สาระที่
ปรับปรุง

Climate change situation in global and Thailand,
climate change policy of Thailand, causes of climate
change, climate change projection in the future,
impact of climate change, climate change
adaptations, sources and sinks of greenhouse gases
in global and Thailand, greenhouse gas mitigations
and enhance in low carbon growth

นวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)

ปิด
รายวิชา
เดิม

ชุมชน
Energy Innovation for Community Environment

ความสัมพันธ์และผลกระทบของพลังงานต่อ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและมาตรการการจั ด
การพลังงานแนวใหม่ การสร้าง พัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน พลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
Relation and impact of energy on environmental
quality, modern energy policy and management measures,
Invention development and application of appropriate
energy innovation to community, renewable energy,
alternative energy for environmental quality promotion and
self-reliance community economi

299823

อุตสาหกรรมสีเขียว

3 (2-3-6)

Green Industry

แนวคิดของอุตสาหกรรมสีเขียว เกณฑ์ รายวิชา
ข้อกาหนดของอุตสาหกรรมสีเขียว การดาเนินการ ใหม่
เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวของโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมสาหรับสนับสนุนการเข้า
สู่ อุ ต ส าห ก รรมสี เ ขี ย ว ก ระบ ว น ก ารสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงงาน
อุ ต สาหกรรม จริ ยธรรมและการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาระที่
ปรับปรุง

ประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การจั ด ท า
รายงานด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรม
Green industrial concept, green industrial
regulations, method to green industry for industrial
sectors, environmental supporting tools for green
industry, organization culture developing process for
industry, ethic and responsibility to benefit of
stakeholder, environmental report preparation for
industry

299824

เทคโนโลยีสะอาด

ปิด
รายวิชา
เดิม

3(2-3-6)

Clean Technology

การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน นิยาม
และหลั ก การของเทคโนโลยี ส ะอาด การลดที่
แหล่งกาเนิด การหมุนเวียนกลับมาใช้ การประเมิน
ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์ ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศ
เศรษฐกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการทาบัญชี รายการด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม การท าบั ญ ชี ก ารไหลของวั ส ดุ การ
ประเมินวัฎจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์
Sustainable production and comsumption,
definition and principle of clean technology, pollution
source control, renewability, economic evaluation,
ecological

economic

efficiency,

tool

for

environmental accounting, material flow accounting,
product life cycle assesment

299824

การแปรสภาพและการเคลื่อนที่ของ
สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-6)
Environmental Fate and Transport of
Pollutants
รูปแบบและการเคลื่อนย้ายของสาร
มลพิษในสิ่งแวดล้อม การศึกษามลพิษ
สิ่งแวดล้อมในภาคสนาม การระบุประเด็น
และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหลักการขั้น

รายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาระที่
ปรับปรุง

สูงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและแปรสภาพ
ของสารมลพิษ
Fate and transport of pollutants in
environment, field study of
environmental pollution, environmental
pollution issue and problem identification,
principles of pollutants fate and transport
in atmosphere ,aquatic, ground water
and biota. Partition coefficient and water
solubility. Sorption onto sediments and
biodegradation.
299825

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3(2-3-6)

Sustainable Development

การบริ ห ารจั ด การแบบองค์ ร วมในอานาจ
หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบระหว่างองค์กรเพื่อ
การพัฒนาสังคม การสร้างความร่วมมือเครือข่า ยเพื่อ
การพั ฒ นาระหว่ า งภาครั ฐ ภาคประชาชนและภาค
วิชาการ กระบวนการเชื่อมโยงการมีส่วนร่ว มของภาค
ประชาชนต่ อ การวางแผน การบริ ห ารจั ด การ การ
ติ ด ตามตรวจสอบและการประเมิ น ผลกิ จ กรรมหรือ
โครงการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ปัจจัยและตัวชีว้ ัดผลสาเร็จของ
ความยั่ ง ยื น หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
Holistic administration and management on
duty, function, rule and responsibility among organisations
for social development, creation of co- operative
development network among government sector,
community sector and academic sector, connection process
of community participation for planning, administration,
management, mornitoring and assessment of indicator of
sustainabillty success, principle of sufficiency economy
philosophy and country sustainable development

ปิด
รายวิชา
เดิม
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
299825

เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการ 3 (2-3-6)
ภัยทางภูมิอากาศ

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา
ใหม่

Technique and Tools in Climate Hazard
Management

หลักการ และแนวคิดในการจัดการภัย
ทางภูมิอากาศ ปัญหาภัยและภัยพิบัติจาก
ภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยทาง
ภูมิอากาศ การประเมิน การเปิดรับ ความไหว
และความสามารถในการปรับตัวต่อภัยทาง
ภูมิอากาศ การประเมินความเปราะบางที่เกิดจาก
ภัยทางภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบทีเ่ กิด
จากภัยทางภูมิอากาศ เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการภัยทางภูมิอากาศ
การประเมินคาร์บอนเครดิต การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยทางภูมิอากาศ
Principle and concept in climate hazard
management, hazard and disaster from climate,
organization in climate hazard management,
assessment of exposure sensitivity and adaptive
capacity on climate hazard, assessment of
vulnerability from climate hazard, assessment
impacts from climate hazards, economic tool for
climate hazard management, assessment of carbon
credit, application of technology for climate hazard
management

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
299899

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

Dissertation

การค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบในหัวข้อด้านเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Research and constructing new knowledge by
systematic research methodology and proveblem solving in
environment technology and management topics

299891

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

ปรับรหัส
การค้นคว้ าวิ จั ย การสร้ างองค์ ความรู้
และ
ใหม่ด้ วยกระบวนการวิ จั ยอย่ างเป็ นระบบในหั วข้ อ คาอธิบาย
ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายวิชา
Dissertation

Conducting research, and constructing new
knowledge by systematic research methodology and
problem solving in environment technology and
management topics
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
แบบ 2.1
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

299811

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวด
ล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ
2998XX วิชาเอกเลือก
299812 สัมมนา 1
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
7 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
2998XX วิชาเอกเลือก
299899 วิทยานิพนธ์
รวม

3(2-3-6)
1(0-3-2)
7 หน่วยกิต

3(2-3-6)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

สัมมนา 3

2998XX วิชาเอกเลือก
299891 วิทยานิพนธ์
รวม

ชั้นปีที่ 2

299899 วิทยานิพนธ์
รวม

3(2-3-6)

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-3-6)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

299813 สัมมนา 2
299899 วิทยานิพนธ์
รวม

299814

299811 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวด
ล้อมแบบบูรณาการ
2998XX วิชาเอกเลือก
299812 สัมมนา 1
รวม

299813 สัมมนา 2
299891 วิทยานิพนธ์
รวม

1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

299891 วิทยานิพนธ์
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น
1(0-3-2)

299814 สัมมนา 3

1(0-3-2)
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299899 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
10หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
299899 วิทยานิพนธ์
รวม

299891 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

299891 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

102

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น.
ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ วิโจนกูฏ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
4. ดร.ภูมิศร์ ทับทิมแดง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนาศิริ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 8.00 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สรุ ป เรื่ อ ง ตามที่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ท ยาลั ย พลั ง งาน และ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการปรับปรุงปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และได้นาร่างหลักสูตรฯ พิจารณาและวิพากษ์หลักสูตรนั้น ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะ และข้อสรุปแก้ไขของร่างหลักสูตรฯ
ไว้ดังต่อไปนี้
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิ นะนาว่า ปรัชญาของหลักสูตรควรเน้นการนานวัตกรรมมาแก้ไขและ
การวิจัยที่จะได้คาตอบที่ดีและเป็นที่ยอมรับ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในการสร้างกระบวนการและนวัตกรรมใหม่ สามารถนาไปแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. วิชา Thesis 299892 เพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชาให้เป็นงานวิทยานิพนธ์จัดทาให้ได้มาตรฐาน
ระดั บ นานาชาติ ท างด้ า นเทคโนโลยี และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและเพิ่ มเติ มให้มี ร ายวิ ช า 299823
อุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีเนื้อหา เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมสาหรับสนับสนุนการเข้าสู่อุตสาหกรรมสี
เขียว
3. ปรั บ รายละเอี ย ดวิ ช าเทคโนโลยี แ ละการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มแบบบู ร ณาการ ซึ่ ง เป็ น วิชา
เอกบังคับ ให้มีเนื้อหาให้เห็นความสาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก เชื่อมโยง
กับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
4. ดร.ธเรศ ศรีสถิต เสนอแนะเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 2.2.3 คุ ณสมบัติผู้เข้าศึกษา
แผน 1.1 ควรเป็นผูส้ าเร็จปริญญาโทในหลักสูตรที่ผ่านการทาวิทยานิพนธ์
5. แก้ไขปรัชญาของหลักสูตร P.11 ตามคาแนะแนะแล้ว (เปลี่ยนคาว่า กระบวนการเป็นเทคโนโลยี
และเพิ่มเติมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
6.สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าวข้างต้น ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรับปรุง
พ.ศ.2560 ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ดาเนินการเสนอร่างหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
พะเยา ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

เลิกประชุม 11.00 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี)
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
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ภาคผนวก ช ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
Associate Professor Torpong Kreetachat, D.Eng.

ชื่อ-สกุล

นายต่อพงศ์ กรีธาชาติ

รหัสประจาตัวประชาชน

36099001XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3411

Email

torpong.envi@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2542

วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ:
Chaisri Tharasawatpipat and Torpong Kreetachat. (2019). Application of Photocatalytic Oxidation
Technology in an Air Purifier for Benzene removal by using TiO2/PLA Film. Suan Sunandha
Science and Technology Journal,January 2019. Vol. 6 No. 1: 1-5.
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Siriporn Sripiboon, Kowit Suwannahong, Torpong Kreetachat and Nathiya Kreetachat. (2016),
Adsorption of Cadmium and Lead ions from Aqueous Solutions using Natural Zeolites,
Advanced in Environmental Biology, 10(5): 32-38.
Chaisri Tharasawatpipat, Kowit Suwannahong , Jittiporn Kruenate, Torpong Kreetachat. (2 0 1 5 ) .
Removal of VOCs by Photocatalytic oxidation using nano-TiO2 / PLA composite. Journal of
Environment Biology 36: 617-621. May 2015.
Kowit Suwannahong; Witsanusan Supa; Jutaluck Chaysuk; and Torpong Kreetachat. (2014),
Adsorption of Herbicide onto Fly Ash Sample from Aqueous Solution. Advanced Materials
Research. 955-959: 2118-2122. June 2014.
Chaisri Tharasawatpipat, Jittiporn Kruenate, Kowit Suwannahong and Torpong Kreetachat. (2014).
Modification of Titanium Dioxide Embedded in the Bio-composite film for Photocatalytic
Oxidation of Chlorinated Volatile Organic Compound. Advanced Materials Research, Vol. 894:
37-42. February 2014.
ผลงานวิจัย:
ฉัตรชัย จินตกูล และ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ. (2561.) กลไกการดูดซับโลหะหนักในน้าเสียจากโรงไฟฟ้าถ่าน
หิ น ด้ ว ยถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้น ภายในประเทศไทย. (Proceeding) ในงานการประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ ปอมท.2561 ณ หอดนตรี แ ละศิ ล ปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวั ต กรรม:
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 .
เจษฎาพร สืบกก่า และ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ. (2561.) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการ
นาชีวมวลจากข้าวโพดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด สาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ทดแทนเชือ้ เพลิงปิโตรเลียม. (Proceeding) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.2561 ณ
หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 .
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Siriporn Sripiboon, Kowit Suwannahong, Torpong Kreetachat and Nathiya Kreetachat. (2 0 1 6 ) ,
Adsorption of Cadmium and Lead ions from Aqueous Solutions using Natural Zeolites,
Advanced in Environmental Biology, 10(5): 32-38.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. กฤตชญา อิสกุล
Kritchaya Issakul, Dr.sc.agr.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายกฤตชญา อิสกุล
36697000XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3408
Email
kritchaya.is@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), University of Goettingen
Germany
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2543
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ
Ngearnpat, N., Klayluk, B., Kumla, A., Ngamta S. and Issakul, K. (2018). Phytoplankton composition
and water quality of Kwan Phayao Reservoir, Thailand, during rainy and cold dry seasons.
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. 11(2): July 2018 ,46-55.
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K. Issakul, W. Kamsokcerk, N. Kotabin and O. Chunhachart. (2018). Effect of γ-Polyglutamic Acid on
Riceberry Rice Growth and Productivity. Agricultural Science Journal, 49(2) (Suppl.): July
2018, 185-188.
Utakod, N., Laosripaiboon, W., Chunhachart, O. and Issakul, K. (2017). The efficiency and the
correlation between testing methods on antimicrobial and antioxidant activities of selected
medicinal essential oils. International Food Research Journal. 24(6): December 2017, page
2616-2624.
Kotabin, N., Issakul, K., Pawelzik, E., Tahara Y. and Chunhachart, O. (2017). Alleviation of Cadmium
Toxicity in Rice by γ-Polyglutamic Acid Produced by Bacillus subtilis. EnvironmentAsia.
10(1): July 2017, 63-72.
ผลงานวิจัย:
Tansai, S., Issakul, K. and Ngearnpat, N. ( 2018). Toxicity of paraquat on growth of cyanobacteria
(Nostoc sp. N1 and Anabaena sp. A1) and germination of rice seed (san-pah-twang 1).
Proceedings of the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology.
20-22 June, 2018. Rayong Resort, Rayong, Thailand. June 2018, 1-9.
Tiche, S., Issakul, K. and Ngearnpat, N. (2018). Efficiency of polysaccharide and Nostoc sp. up2 cells
on growth of rice seedling (san-pah-twang 1) and soil quality improvement. Proceedings of
the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 20-22 June, 2018.
Rayong Resort, Rayong, Thailand, June 2018. 1-10.
เนติ เงินแพทย์, ธวัชชัย บุญศัพย์, ศิริลักษณ์ สันพา, กฤษณา พุกอินทร์ และ กฤตชญา อิสกุล. (2559).
ความหลากหลายและการคัดแยกไซยาโนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนจากดินในพืน้ ที่ใช้ประโยชน์ 4
แห่ง ในจังหวัดพะเยา. (Proceeding) ในการงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย
ครัง้ ที่ 8 , 30-31 พฤษภาคม 2559, อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา จ. พะเยา. พฤษภาคม 2559, 169-175.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรชัย อานวยล้อเจริญ
Assist. Prof. Teerachai Amnuaylojaroen, Ph.D.
ชื่อ-สกุล

นายธีรชัย อานวยล้อเจริญ

รหัสประจาตัวประชาชน

15599000xxxxx

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3407

E-mail

teerachai4@gmail.com

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสกิ ส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ: วารสาร
Amnuaylojaroen, T., and Chanvichit, P. (2019). projection of near-future climate change and
agricultural drought in mainland southeast asia under rcp8.5. Clim. Change., 155(2), 175193.
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Amnuaylojaroen T., Barth C M., Pfister G. G., Bruyere C. C. (2018) “Simulation of Emissions, Air
Quality, and Climate contribution in Southeast Asia for March and December”, In: Vadrevu
K., Ohara T., Justice C. (eds.), Land-Atmospheric Research Applications in South and
Southeast Asia, Springer Remote Sensing/Photogrammetry, Springer Cham,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67474-2_12. 27 March.332-380.
ผลงานวิจัย:
จิรารัตน์ อินคา และ ธีรชัย อานวยล้อเจริญ. (2561). การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของ PM2.5 ในภาคเหนือ
ของประเทศไทยโดยใช้แบบจาลอง HYSPLIT. Proceeding) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครัง้ ที่ 3, 30 สิงหาคม 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี.
1610–1622.
หนึ่งฤทัย อนุมา และ ธีรชัย อานวยล้อเจริญ . (2561). การวิเคราะห์สภาพอากาศในช่วงการเผาไหม้ชีว
มวลสูงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทน (proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 19-20 กรกฎาคม
2561, S.D. Avenue hotel, กรุงเทพฯ. 810-819.
Khotmanee S., Amnuaylojaroen T. and Macantangay C. R. (2018) “Examination of meteorological
condition associated with high ozone pollution over northern Thailand”, proceeding in
International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, Centara
Hotel & Convention Centre, Udonthani, Thailand. May 24-25.
ญาณภา ทนันไชย และ ธีรชัย อานวยล้อเจริญ. (2561). การวิเคราะห์ความแห้งแล้งในภาคเหนือของ
ประเทศไทยโดยใช้ Standard Precipitation Index”,( proceeding) การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 17. 24 – 25 พฤษภาคม 2561 จังหวัดอุดรธานี. 24R4-02.
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ประวัติและผลงานวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ
Assistant Professor Natiya Kreetachat, D.Eng.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางเนทิยา กรีธาชาติ
36399001XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
nathiyat@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ:
ญาณกร ทนุรัตน์ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ และ เนทิยา กรีธาชาติ (2561.) การตรึงไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบน
ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 17,
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 24-25 พฤษภาคม 2561, อุดรธานี, ประเทศไทย.
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สันติพันธ์ เฉียบแหลม ต่อพงศ์ กรีธาชาติ และ เนทิยา กรีธาชาติ (2561.) ประสิทธิภาพการบาบัด
ฮอร์โมน 17 แอลฟา-เมทิลเทสโทสเตอโรนในน้าเสียด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง, เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย, 17-18 พฤษภาคม 2560, กรุงเทพ, ประเทศไทย.
ศุภฤกษ์ ขาวแดง และ เนทิยา กรีธาชาติ (2559.) ศักยภาพของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมมูลฝอย
พลาสติกสาหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 15, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 11-13 พฤษภาคม (2559) กรุงเทพ,
ประเทศไทย.หน้า 113-114.
วีระวัฒน์ เมืองคา และ เนทิยา กรีธาชาติ (2558) ศักยภาพของกากไขมันปลาจากถังดักไขมันในการ
ผลิตไบโอดีเซล, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14, สมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558, เชียงใหม่, ประเทศไทย. หน้า 89-90.
ผลงานวิจัย:
สันติพันธ์ เฉียบแหลม ต่อพงศ์ กรีธาชาติ และ เนทิยา กรีธาชาติ (2560). ประสิทธิภาพการบาบัด
ฮอร์โมน 17 แอลฟา-เมทิลเทสโทสเตอโรนในน้าเสียด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง, เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย, 17-18 พฤษภาคม 2560, กรุงเทพ, ประเทศไทย.หน้า 51-60.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
Assist. Prof. Buran Phansawan, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวบุหรัน พันธุ์สวรรค์
36501003XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3407
Email
buranphan@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2545
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2541
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ: การประชุมวิชาการ
พัชรมัย เต็งชัยภูมิ และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2561.) การหาปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอส
และคาร์เบนดาซิมในหอมแดงและกระเทียมในจังหวัดพะเยา. (Proceeding) ในงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, 30 สิงหาคม 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี. สิงหาคม 2561.หน้า 412-439.
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ธราดล อินจันทร์ และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2561.) การตกค้างของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมต
และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักจากตลาด อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. (Proceeding) ในงาน
การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ
ครัง้
ที่ 2, 17-18 พฤษภาคม 2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่.พฤษภาคม 2561. หน้า 883-891.
พรรณกร บัวผัน และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2561.) วิธีการสกัดสารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตและ
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในแคนตาลูป จังหวัดพะเยา. (Proceeding) ในงานการประชุมวิชาการ
และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2, 17-18 พฤษภาคม
2561, ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่. พฤษภาคม 2561.
หน้า 741-753.
สุชัญญา ทองเครือ , สิทธิชัย มุ งดี และบุหรัน พันธุ สวรรค์. (2561.) การประเมินศักยภาพของชุมชนใน
การลดปญหาหมอกควันในพืน้ ที่จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56.30 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 950-912.
ผลงานวิจัย:
ณิชชา โชติวุฒิโภคิ น สุชัญญา ทองเครือ บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และธีรชัย อานวยล้อเจริญ . (2559.)
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงานอุตสาหกรรมและ ชุมชนต่อคุณภาพน้าผิวดินใน
พื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา.การประชุ ม สวนสุ นั น ทาวิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 4.
11 พฤษภาคม 2559 ,มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. กรุ ง เทพฯ.พฤษภาคม 2559.
หน้า 736-746.
บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2559.) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดเผาะพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา. (Proceeding)
ในการงานประชุ มทางวิ ชาการระดับ ชาติ วิทยาศาสตร์วิ จั ยครั้งที่ 8 , 30-31 พฤษภาคม
2559, อาคารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จ. พะเยา.
พฤษภาคม 2559.หน้า 431-440.
ชัยวัฒน์ จิตนารี บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และสุชัญญา ทองเครือ. (2558.) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ:กรณีศึ กษาเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4. 21 สิงหาคม 2558. มหาวิทยาลัย
พะเยา. จังหวัดพะเยา. สิงหาคม 2558. หน้า 348-353.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ
Assist. Prof. Rattapoom Prommana, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายรัฐภูมิ พรหมณะ
3 5101 008XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 19 หมู่2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 19 ม.2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 3407
Email
smartrattapoom@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2549
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2545
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ : วารสาร
อภิชญา ใจด้วง และ รัฐภูมิ พรหมณะ (2562.) ไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานินและไฟโคอิริธรินใน
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหาร 4 ชนิด. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 : สิงหาคม 2562. 46-48.
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อรพรรณ พรหมธนพันธ์ , คมศักดิ์ พินธะ และ รัฐ ภูมิ พรหมณะ (2558.) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สาหร่าย สไปรูลินาพลาเทนซิสเพาะเลี้ยงด้วยสารแตกต่างกันแปดชนิด. วารสารนเรศวรพะเยา.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 : พฤศจิกายน 2558. 151-155.
ผลงานวิจัย:
P. Amamaraphitak,P. Ketsuwan and R. Prommana. (2018.) Electricity production from vermicompost
liquid using microbial fuel cell. Proceeding on the 20th International Conference on Biomass
Energy and Conversion Technologies 29-30 January 2018, Sydney, Australia. Feburary
2018. 2281-2285.
สิรณัฐ เชื้อสะอาด, ณัฐเศรษฐ ขันทะเสน และ รัฐภูมิ พรหมณะ. (2560). การประเมินคุณภาพอากาศ
โดยใช้ไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพในลุ่มน้ากว๊านพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2557.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครัง้ ที่ 6. 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัย
พะเยา, พะเยา. หน้า 547-562.
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ประวัติและผลงานวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
Assistant Professor Watchara Wongpanyo, D.Eng.
ชื่อ-สกุล
ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
รหัสประจาตัวประชาชน 36409003XXXXX
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทางาน
สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลังงานทดแทน), หลักสูตรนานาชาติ,
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2544
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (พลังงานทดแทน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ
Achara Jivacate, Wattanapong Rakwichian, Prapita Thanarak, Watchara Wongpanyo, Boonyawat
Vichanpol, Chatkaew Chailuecha and Pirachaya Werasukho, ( 2 0 1 8 ) . A Knowledge
Enhancement about Potential for Smart Residence Technology System in Thailand for
Communities, ASEAN Journal of Education (Vol.4 No.1 January- June 2018 p.139-158).
Phatrakit Pisapan, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo Bunyawat Vichanpol and
Chatkaew Chailuecha. (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, Vol.13, No.1 January- June 2018.
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อัจฉรา ชีวะเกตุ, วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร, ประพิธาร์ ธนารักษ์, วัชระ วงค์ปัญโญ, (2561). An Analysis
of Conceptual Smart Residence Model Requirement for ASEAN Economic Community, วารสาร
นเรศวรพะเยา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 33-36.
Phatrakit Pisapan, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat
Vichanpol, (2015)The principle of control and demand response management of the electrical
energy and devices for smart home technology in smart grid system, ASEAN SMART GRID
CONGRESS 1, December 16 – 18 2015, University of Phayao, Phayao, Thailand 145-153.
ผลงานวิจัย:
Thanapon Seangsuwan, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat Vichanpol.
(2015). The Analytical Study of Smart Grid Development in Thailand, ASEAN SMART GRID
CONGRESS 1, December 16 – 18 2015, University of Phayao, Phayao, Thailand. 161-169.
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ประวัติและผลงานวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
Asst. Prof. Saksit Imman, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายศักดิ์สทิ ธิ์ อิ่มแมน
34611000XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
suksit016i@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน), หลักสูตรนานาชาติ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานทางวิชาการ:
Supawan Upajak, Navadol Laosiripojana, Verawat Champrea, Torpong Kreethachart, and
Saksit Imman. (2018). Effect of Combination of Liquid Hot Water System and Hydrogen
Peroxide Pretreatment on Enzymatic Saccharification of Corn Cob, International Journal of
GEOMATE, 51, pp 31-38.November 2018.
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ผลงานวิจัย:
Saksit Imman, Navadol Laosiripojana, Verawat Champreda. (2017) Effects of Liquid Hot Water
Pretreatment on Enzymatic Hydrolysis and Physicochemical Changes of Corncobs, Appl.
Biochem. Biotechnol, 184, pp 432-443.
Saksit Imman, Jantima Arnthong, Vorakan Burapatana, Navadol Laosiripojana, Verawat Champreda.
(2015).Effects of Acid and Alkaline Promoters on Liquid Hot Water Pretreatment of Rice Straw,
Bioresour. Technol, 171, pp 29-32.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
Assist. Prof. Sukthai Pongpattanasiri, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
36599002XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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พลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก, 8 - 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2559, ประเทศไทย, หน้า 1-8.
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3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 26 มกราคม 2561. 105-114.
สุชัญญา ทองเครือ สิทธิชัย มุงดี และบุหรัน พันธุสวรรค์. (2561). การประเมินศักยภาพของชุมชนในการ
ลดป ญห าหมอกควั นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พะ เยา. กา รป ระ ชุ ม ทา งวิชาการค รั้ ง ที่ 5 6.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561. 950-912.
พรรณี มณีชัย และสุชัญญา ทองเครือ. (2561). การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ลิกนิโนไลติกจาก
ตะกอนจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละน้ าเสี ย อุ ต สาหกรรมกระดาษ. การประชุ ม ทางวิ ช าการครั้ ง ที่ 56.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561. 950-957.
สิรินาถ ปลอดสุวรรณ สุชัญญา ทองเครือ และชญาน์นันท์ จิตมณี. (2561). การคัดแยกและระบุสาย
พันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้าเสียการผลิตปลาส้ม. การประชุมทางวิชาการครั้งที่
56. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 20 มกราคม 2561. 983-990.
อภิ ช ญา หงส์ สิ บ สาม ทรงพร นานต๊ ะ กั ญ ชลิ ต า พรมสมบู ร ณ์ และสุ ชั ญ ญา ทองเครื อ . (2560).
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พะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี, 25-26 พฤษภาคม 2560. 95-103.
มาริสา อัตถาพงษ์ และสุชัญญา ทองเครือ. (2559). การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากดิน
และน้ าเสี ย จากร้ า นอาหารที่ ป นเปื้ อ นน้ ามั น และไขมั น . การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา, 22 พฤษภาคม 2559.
954-961.
สิรินาถ ปลอดสุวรรณ และสุชัญญา ทองเครือ. (2559). การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก
ดินและน้าเสียการผลิตปลาส้ม. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26.
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา, 22 พฤษภาคม 2559. 970-977.
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พรรณี มณีชัย และสุชัญญา ทองเครือ. (2559). การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิ
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21 กรกฎาคม 2559. 127-137.
สิทธิชัย มุ่งดี, จีรภา จาศิล, วีรินท์ สุภาภรณ์ชัยสิน และสุชัญญา ทองเครือ. (2559). สถานภาพระบบ
บาบัดน้าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 21
กรกฎาคม 2559. 544-552.
ณิชชา โชติวุฒิโภคิน และสุชัญญา ทองเครือ. (2559). ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงาน
อุตสาหกรรมและ ชุมชนต่อคุณภาพน้าผิวดินในพืน้ ที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การประชุมสวน
สุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ, 4 ตุลาคม
2559. 736-746.
ชัยวัฒน์ จิตนารี, บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และสุชัญญา ทองเครือ. (2558). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
โดยใช้ เ ทคนิ ค การวิเ คราะห์ ก ารไหลของวัส ดุ : กรณีศึ ก ษาเทศบาลต าบลแม่ก า อ าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา,
29 มกราคม 2558. 348-353.
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Sukhuma Chitapornpan, Siriuma Jawjit, Jaruwan Noopan, Chart Chiemchaisri. (2016.) A sustainable
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Sukhuma Chitapornpan, Duangkamon Suwan, Chart Chiemchaisri, Wilai Chiemchaisri, Nimaradee
Boonpatcharoen and Ryo Honda (2016) นาเสนองานวิจัย (โปสเตอร์) "Dynamic changes of
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6–10 November 2016, Kaohsiung, Taiwan. PP. 94.
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3407
Email
sumol.ni@up.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ:
Puntana P. and Nilratnisakorn S. (2018). Response Surface Methodology (RSM) of Crude Biofuel from
Spend Coffee Ground Extracted by Ultrasonic. Proceeding of the 2nd GCIC, 46th National and
9th International Graduate Research Conference “Graduate Research and Innovation for
Economic and Social Sustainability” May 17-18, 2018 at The Empress International
Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, May 2018.511-521.
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Noppakun P. and Nilratnisakorn S. (2017). Vertical Subsurface Flow Constructed Wetland (VSFCW) of
Typha angustifolia for textile dye wastewater treatment. Proceeding of the 14th International
Phytotechnologies Conference (IPC2017) September 25-29, 2017 at Hotel OMNI Mont Royal,
Montreal, Canada., September 2017. 58-59.
ผลงานวิจัย:
Somjai N. and Nilratnisakorn S. (2017). Utilization of Vetiveria zizanioides L. Slaughterhouse
Wastewater Treatment by Floating Wetland. Proceeding of the 14th International
Phytotechnologies Conference (IPC2017) September 25-29, 2017 at Hotel OMNI Mont Royal,
Montreal, Canada., September 2017.62-63.
Somjai N. Khuenmueng N. and Nilratnisakorn S. (2016). Pork Slaughterhouse Wastewater Treatment
by Floating Vetiver Grass. Proceeding of the 15th National Environmental Conference. May
11‐13, 2016 at The Twin Tower Hotel, Bangkok, Thailand. May 29-30.
Sangthong A. and Nilratnisakorn S. (2016). Isolation of fungus producing Lignin Peroxidase from Dry
Dipterocarp Forest Flux for treatment of handicraft paper wastewater. Proceeding of the 15th
National Environmental Conference. May 11‐13, 2016 at The Twin Tower Hotel, Bangkok,
Thailand., May 2017.185-186.
Sawetwong P. and Nilratnisakorn S. (2016). Screening of Ligninolytic Enzyme Producing Fungi in
Soil from Wastewater Treatment Plant of Paper Mill Industry. Proceeding of the 15th National
Environmental Conference. May 11‐13, 2016 at The Twin Tower Hotel, Bangkok, Thailand.,
May 2016.191-192.
Noppakun P. and Nilratnisakorn S. (2015). Performance evaluation of dye remediation in textile
wastewater by Typha angustifolia. Proceeding of the 14th National Environmental Conference.
May 27‐29, 2015 at Lotus Pang Suan Keaw Hotel, Chiang Mai, Thailand., May 2015.3536.
Wongsupa S. and Nilratnisakorn S. (2015). Isolation and Screening of bacteria in plant roots for dye
remediation. Proceeding of the 14th National Environmental Conference. May 27‐29, 2015
at Lotus Pang Suan Keaw Hotel, Chiang Mai, Thailand., May 2015. 33-34.
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Chatkeaw J. and Nilratnisakorn S. (2015). Efficiency of chromium adsorption by tannin crude extract.
Proceeding of the 14th National Environmental Conference. May 27‐29, 2015 at Lotus Pang
Suan Keaw Hotel, Chiang Mai, Thailand., May 2015.31-32.
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ประวัติและผลงานวิชาการ
ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์
Surat Sedpho, D.Eng.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายสุรัตน์ เศษโพธิ์
36703001XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2550
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ:
Netchanakan Sununta, Surat Sedpho and Sate Sampattagul,(2018) “City Carbon Footprint Evaluation
and Forecasting Case Study: Dan Sai Municipality” CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS,
2018: 63-69
การุณย์ ชัยวณิชย์และ สุรัตน์ เศษโพธิ์, (2561.) “วิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์:กรณีศึกษาระบบสมาร์ตกริดมหาวิทยาลัยพะเยาวารสารวิชา
มทร. สุวรรณภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม ปี 2561) หน้า 194-206
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Netchanakan Sununta, Surat Sedpho, Shabbir H. Gheewala, and Sate Sampattagul,(2017) “Life cycle
greenhouse gas evaluation of organic rankine cycle using refuse-derived fuel from municipal solid
waste” Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2017: pp. 1-9.
ผลงานวิจัย:
Yaowateera Achawangkul, Naoki Maruyama, Masafumi Hirota, Chatchawan Chaichana,Surat
Sedpho, Twarath Sutabutr, (2016)“Evaluation on environmental impact from the utilization of
fossil fuel, electricity and biomass producer gas in the double-chambered crematories”,
Journal of Cleaner Production, 134 :2016; .468-463
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ประวัติและผลงานวิชาการ
ดร.โสมนัส สมประเสริฐ
Somanat Somprasert, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ
35014005XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
ssomanatt@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม) หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2540
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ:
โสมนัส สมประเสริฐ , สุพรรณิการ์ ใบพร้าว, จาริกา ผัดอิน, ลิขิต ชานาญ และ ปรีชา มติกูล. (2558.)
การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นในการบาบัดน้าเสียชุมชนด้วยระบบบาบัดแบบไหลนอง. การประชุม
วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14, วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรมปางสวนแก้ว
เชียงใหม่, ประเทศไทย. 49-57.
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โสมนัส สมประเสริฐ, สุมล นิลรัตน์นิศากร, ภัทร์ธีรา สารประ และ สุพรรษา โปดา. (2558.)ประสิทธิภาพ
ของระบบบึงประดิษฐ์ที่ใช้พืชท้องถิ่นเพื่อบาบัดน้าเสียความเป็นกรดสูง. การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14, วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่,
ประเทศไทย. 19-27
จารุ นั น ท์ มนั ส สา, โสมนั ส สมประเสริ ฐ , จิ ร าวรรณ บุ ญ เรื อ นยา และ ลั ก ษมี เรื อ นมู ล .
(2558.)ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกหญ้าแฝก. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14, วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ประเทศไทย.
หน้า 31-32.
ผลงานวิจัย:
วิภาดา วงค์เรือนแก้ว และ โสมนัส สมประเสริฐ. (2559.) ประสิทธิภาพการกาจัดไนโตรเจนของระบบบึง
ประดิษฐ์แบบลอยน้าสาหรับบาบัดน้าเสียจากการเลี้ยงปลา. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 15, วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559, โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ประเทศไทย.
75-83.
เมษามาศ ไชยรุ่ ง เรื อ ง และ โสมนั ส สมประเสริ ฐ . (2559.) ผลของแสงต่ อประสิ ทธิ ภาพการบาบัด
แอมโมเนี ยไนโตรเจนโดยระบบฟิ ล์ มชี ว ภาพชนิ ด สาหร่า ย. การประชุ ม วิ ชาการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 15, วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559, โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ประเทศไทย.
หน้า 159-160.
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ภาคผนวก ซ ภาระงานสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ลาดับ
ที่
ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นายต่อพงศ์ กรีธาชาติ*

36099001xxxxx

รองศาสตราจารย์

2

นายกฤตชญา อิสกุล

366970004xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายธีรชัย อานวยล้อเจริญ

155990005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางเนทิยา กรีธาชาติ

36399001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2562
คุณวุฒิ

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Dr.sc.agr
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566

ปี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี
Agricultural Sciences
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Goettingen,Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2550
2544
2542
2550
2547
2543
2557
2552
2550
2551
2544
2542

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
พลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)
พลังงานทดแทน
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557
2545
2541
2549
2545
2542
2552
2544
2542

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

(เกียรตินิยม
อันดับ2)

5

นางสาวบุหรัน พันธุ์สวรรค์

36501003xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นายรัฐภูมิ พรหมณะ*

351010084xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายวัชระ วงค์ปัญโญ

36409003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
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ลาดับ
ที่
ชื่อ – สกุล

8

นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

34611000XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.

เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร
นานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Agricultural Sciences
การจัดการสิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Chemical Engineering and Analytical
Science
เคมี
เคมี
Agricultural and Environmental
Engineering
Environmental and Agricultural
Engineering
วิศวกรรมเครื่องกล

9

นายสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

36599002XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

นายสิทธิชัย พิมลศรี*

37301006XXXXX

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

11

12

13

นายอนุสรณ์ บุญปก

นางสาวฉัตรแก้ว ชัยลือชา

นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล

33416008XXXXX

34109003XXXXX

36501001XXXXX

M.Agr
วศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2558

30

90

90

90

90

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Iwate University, Japan
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2552
2549
2548
2544
2540
2552
2543
2537

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

2554

30

90

90

90

90

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The University of Manchester , United
Kingdom
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

2546
2542
2559

30

90

90

90

90

2547
2544
2556

30

90

90

90

90

Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

2550

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

155

ลาดับ
ที่
ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

14

นายปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

15599000XXXXX

อาจารย์

15

นายมนตรี แสนวังสี

34001004XXXXX

อาจารย์

16

นางสุชัญญา ทองเครือ

57101000xxxxx

อาจารย์

17

นางสาวสุขุมา
ชิตาภรณ์พันธุ์

36599007XXXXX

อาจารย์

18

นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น

35507000XXXXX

อาจารย์

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ)
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วท.ด.
วศ.ม.
วท.ม.
วศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ2)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี

2561
2553
2550
2560
2548
2544

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

2554
2547
2544

30

90

90

90

90

2556
2546
2540
2553
2561
2548
2546

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

156

ลาดับ
ที่
ชื่อ – สกุล

19

นางสาวสุมล
นิลรัตน์นิศากร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

31016009xxxxx

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.

20

นายสุรัตน์ เศษโพธิ์

36703001XXXXX

อาจารย์

21

นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ)
พันธุ์ศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมพลังงาน
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546
2540
2559
2550
2546
2551
2545
2540

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

