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2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
: Master of Science (Technology and Environmental Management)
: วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
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ปรับปรุง พ.ศ 2559
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
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หน่วยงานเอกชน
(1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือภูมิสารสนเทศ
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(6) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

1 3-1005-02952-60-5

รองศาสตราจารย์

นายศักย์ชิน บุญถวิล

2 3-8008-00269-78-8

อาจารย์

นางสาววิภาวี ดํามี

3 3-8399-00005-58-6

อาจารย์

นางสาววิลาสินี ศรีพรหม

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ชื่อ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อสถาบัน
สาขาวิชา
การศึกษา หลักสูตร
2551
ปร.ด.
ฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์,
2542
วท.ม.
ฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์,
2539
วท.บ
ฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์,
2555
ปร.ด.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2549
วท.ม.
พฤกษศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์,
2545
วท.บ.
ชีววิทยา
ม.สงขลานครินทร์,
2553
Ph.D.
Polymer Chemistry University of Sydney, Australia
2547
M.S.
Polymer Science
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2545
วท.บ.
เคมี
ม.สงขลานครินทร์,
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 ในสถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายของประเทศที่
จะมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกกว่า 196 ประเทศ ได้เห็นพ้องต้องกันและรับรอง The 2030 Agenda for Sustainable Development ให้เป็น
กรอบในการพัฒนาของโลกร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างปี 2559-2573 อีกทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศทุกขั้นตอนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นําไปสู่การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิด
จากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒ นานวัตกรรมที่มีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม ประกอบ
กับวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมระดับโลกที่กําลังสร้างความเสียหายและเป็นภัยต่อมนุษย์มากที่สุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ออกไปได้
อย่างที่เคยเป็น ทําให้เกิดสภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น หรือ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ทําให้
สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างรุนแรง รวมไปถึงสภาวะการ
ชะลอตัวของเศษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่เสริมกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส (โควิด-19) ในปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน
ส่งผลหนุนซ้ําให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถดถอยอย่างมีนัยสําคัญ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในเวลานี้ถือเป็น
ความท้าทายที่ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดด ที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับหลักสูตรคู่เทียบท่ามกลางโลก
การศึกษาที่ผู้เรียนมีทัศนคติเปลี่ยนไปจากฐานชีวิตเดิม ถือเป็นสถานการณ์ ภายนอกที่จําเป็นที่นํามาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ด้านสังคม ศักยภาพ และระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านพบว่ายังต่ํากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบน
ฐานความรู้ ทั้งนี้การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัยเพราะ
ครอบครัวไม่ มี ค วามรู้แ ละขาดเวลาในการเลี้ ยงดู อ ย่ างเหมาะสม เด็ ก วัย เรียนมี ปั ญ หาด้ านสติ ปั ญ ญาเพราะคุ ณ ภาพ
การศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ํา ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมี
ผลิตภาพ การผลิตต่ํา รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อยทําให้ขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทางเลือกในการดําเนินชีวิต ปัญหามลพิษในอากาศ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
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ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนจํานวนผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาและแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ําเนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบัณฑิตไม่ตรงกับตลาดงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจํากัดใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้การเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจศึกษาต่อ
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ ไม่ ส มดุ ล การกระจายโอกาสของการพั ฒ นายั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง และการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ํา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและวัฒ นธรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็น สถานการณ์ ภ ายนอกที่จําเป็นที่ ต้องนํามาพิ จารณา
ประกอบในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร/กระบวนการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั ก สู ต รในครั้งนี้ และความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตามที่กล่าวถึงในข้อ 11 ผนวกกับ
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งก้ า วกระโดดของเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ด้ า นเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและนาโนเทคโนโลยีล้วนมีผลต่อ program learning outcomes
(PLO) อย่างมีนัยสําคัญ ทําให้จําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะในเชิงวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้
รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในแง่การมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต ทั้งนี้คณะ
ได้ดําเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้เรื่อง outcome based education (OBE) จากเว็บไซต์ คู่มือ และบทความทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสาร อธิบายกระบวนการ outcome based education (OBE) เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบหลักสูตรของคณะ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการออกแบบหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ outcome based education เมื่อวันที่ 1-31
กรกฏาคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม โครงการบริห ารจั ด การน้ํ า 1204 และ 1205 และดํ า เนิ น การแบ่ งกลุ่ ม ให้ อ าจารย์
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ นวทางการออกแบบหลั ก สู ต รตาม Framework Outcome-Based Education จั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการทําหลักสูตรตามกระบวนการ outcome based education โดย
อาจารย์กลุ่มเป้าหมายนําองค์ความรู้ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรใหม่ของคณะ ทั้งนี้คณะได้เก็บข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเกี่ยวกับ learning outcomes ประกอบด้วยกลุ่มศิษย์เก่า ผู้ใช้งานบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอน โดย
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสํารวจ Google form (on-line)
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการตอบปัญหาและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการนํา
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการที่จะแสวงหาองค์ความรู้ วิทยาการและ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ จ ะสามารถช่ ว ยวางแผน จั ด การ ป้ อ งกั น แก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเป็นจุดขายของท้องถิ่นต่อไปได้ ซึ่งเป็นการสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้สู่ ความเป็ น เลิ ศ ด้านการวิจัย เป็ น ผู้ นํ าทางด้ านวิช าการในสาขาที่ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการและ
ศักยภาพของท้องถิ่น และปณิธานในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจสําคัญที่หนึ่ง ที่ซึ่ง PLO (program learning outcomes) ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดทําหลักสูตรตามหลักการของ OBE โดยความสอดคล้องของ
PLO-วิสัยทั ศน์และพั นธกิจของสถาบัน ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง outcome based
education
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตร
จํานวน……3..…รายวิชา ได้แก่
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
3((3)-0-6)
978-502 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3((3)-0-6)
978-503 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ
3((3)-0-6)
 หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตร
จํานวน….34.…รายวิชา/ชุดวิชา ได้แก่
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
6((4)-6-8)
978-512 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3((3)-0-6)
978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขั้นสูง
3((3)-0-6)
978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
978-515 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
3((3)-0-6)
978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
3((3)-0-6)
978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
978-518 นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
978-519 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม
978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนขั้นสูง
3((3)-0-6)
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978-612
978-613
978-614
978-521
978-522
978-523
978-524
978-531
978-532
978-533
978-541
978-542
978-543
978-544
978-545
978-546
978-547

การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3((3)-0-6)
การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
3((3)-0-6)
นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
3((3)-0-6)
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและการอนุรักษ์
3((3)-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ
3((3)-0-6)
มลพิษทางทะเลขั้นสูง
3((3)-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3((3)-0-6)
การท่องเที่ยวชายฝั่งและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขัน้ สูง
3((3)-0-6)
ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
6((4)-6-8)
การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
3((2)-2-5)
การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการวิเคราะห์
3((2)-2-5)
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์
3((2)-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3((2)-2-5)
978-548 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3((2)-2-5)
978-549 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ
3((2)-2-5)
978-641 การทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3((2)-2-5)
978-642 การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์
3((2)-2-5)
978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
9((6)-9-12)
3((x)-y-z)
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
3((x)-y-z)
 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตร
จํานวน……2……รายวิชา ได้แก่
978-601 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
978-602 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
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13.3 การบริหารจัดการ
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล กระบวนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณา
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ และติดตามประเมินผลหลักสูตร
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติของคณะฯ ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ/ความร่วมมือจากอาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น ต้องการ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม ต้ อ งการแก้ ไ ขบทความวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเชี่ ย วชาญของอาจารย์
ชาวต่างชาติ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญหลักการและเหตุผล/ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณ ฑิ ตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ
ที่เหมาะสม ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ การท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัด ที่ มี พื้ น ที่ อ ยู่ ในบริเวณชายฝั่ งอั น ดามั น มี ท รัพ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู รณ์
โดดเด่น และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน หญ้ าทะเล ปะการัง และหาดทรายที่สวยงาม ทําให้มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เน้นหนักทางด้านการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดเป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศ หรือมีจํานวน 10.11 ล้านคนจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยทั้งสิ้น 35.38
ล้านคนในปี 2560 (สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 2.73 แสน
ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2562 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) ซึ่งถึงเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็น
อันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ทําให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ของประชากรและแรงงานต่างถิ่นทั้งในรูปของประชากรตามทะเบียนบ้านและประชากรแฝง ประกอบกับการขยายตัว
อย่างรวดเร็วของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 2551)
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมามากมาย ทั้งเรื่องของการขาดแคลนน้ํา ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมาเกินขีดความสามารถในการกําจัด มลพิษทางน้ําและ
อากาศ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกซึ่งทําให้ภัยธรรมชาติบางประเภท
เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน และทวีความถี่ ความรุนแรงขึ้น เป็นภัยคุกคามชีวิตประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ
ดังเช่น เหตุการณ์ คลื่น ยัก ษ์ สึน ามิในทะเลอันดามัน เมื่อปี 2547 วิกฤตการณ์ น้ํ าท่ วมใหญ่ ในปี 2553 และ 2554 อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่าไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ขณะที่ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อม การพัฒนาของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
จัดการและการป้องกันมลภาวะ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้ในการลด แก้ไข และป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีความสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถจําลอง คาดการณ์ และ
วางแผนเพื่อการจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพิบัติภัย อันจะช่วยในการรับมือต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้เล็งเห็นความจําเป็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรที่สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหา
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและขีดจํากัดการรองรับ (Carrying capacity) อย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
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กับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จึงเห็นสมควร
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ด้ านเทคโนโลยี แ ละการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทําวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่น และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน - สนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมประชุม - จํานวนโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะทาง
อบรม สั ม มนา ด้านการเรียนการ วิ ช าการ/วิ ช าชี พ แก่ บุ ค ลากร ปี ล ะ 1
การเรียนการสอน และการวิจัย
สอน การวิจัย ทางวิชาการ/วิชาชีพ ครัง้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จํานวนบทความในการประชุมวิชาการ
และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จํานวนไม่
น้อยกว่า 3 ฉบับในระยะเวลา 5 ปี
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน - จั ด โครงการอบรมเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ - จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์
อาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นการ ในการจั ด การเรี ย น การสอนแบ บ
ให้เป็น active learning
สอนแบบ active learning
active learning อย่างน้อยปีการศึกษา
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ ละ 1 โครงการ
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ
- จํ า นวนอาจารย์ ที่ ร่ ว มกิ จ กรรม การ
- ติ ด ตามและประเมิ น การเรีย นการ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน การสอน
สอนแบบ active learning
แบบ active learning ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจํ า น วน อาจารย์ ผู้ ส อ น
ทั้งหมด
- จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่ า งๆ active learning อย่ า งน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
- ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพการเรีย น
การสอนแบบ active learning ภาค
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาละ 1 ครั้ง
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่ อ ก ารเรี ย น การสอน แบ บ active
learning ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็น - เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ใน - จํ า นวนอาจารย์ ที่ ร่ ว มกิ จ กรรมการ
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
ศูนย์กลาง
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแก่คณาจารย์
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ร้ อ ยละ 80
- ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการ ของอาจารย์ผู้สอน
เรี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง แ ล ะ ก า ร - จํานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
ประเมิ น ผลที่ เน้ น พั ฒ นาการของ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและแผนการ
ผู้เรียน
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ร้อย
ละ 100
- ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพการเรีย น
การสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อ การเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น
ศูนย์กลาง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการ - อบรมคณาจารย์ ในการจั ด ทํ าและ
ประเมินผลเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน ทวนสอบรายละเอียดของรายวิชา
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลการ
ผลการเรียนรู้ทุกด้าน
เรียนรู้ของหลักสูตร
- ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทุ ก
รายวิชา
- ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ก ารเรีย นของ
แต่ละรายวิชา
- นําผลประเมิ น รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชามาปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาทุกปี

- โครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ จั ด โดย
หลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อ ยปี ก ารศึ ก ษาละ 1
โครงการ
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จัดทํา
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิช า
(มคอ. 5) จั ด ทํ า ทุ ก รายวิ ช า ทุ ก ภาค
การศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จัดการประชุมไม่น้อยกว่าภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง
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กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

5. จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน - กํ า ห น ด แ ผ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร - รายการ/ จํ า นวนทรั พ ยากรการเรี ย น
ที่จําเป็นให้เพียงพอ และมีประสิทธิ ท รั พ ย าก รสํ าห รั บ ก ารจัด ก าร การสอนที่จําเป็นในแต่ละปีการศึกษา ปี
เรี ย นการสอน และงบประมาณที่ การศึกษาละ 1 ครั้ง
ภาพ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
หลักสูตร
6. เสริม สร้างความรู้ แ ละทั ก ษะทาง - สํ า รวจลั ก ษณะมหาบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง - ผลการสํ า รวจจากผู้ ใ ช้ ม หาบั ณ ฑิ ต ปี
วิชาชีพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประสงค์ จ ากมหาบั ณ ฑิ ต และผู้ มี การศึกษาละ 1 ครั้ง
- ผลการสํ ารวจความต้ อ งการอบรมของ
ส่วนได้ส่วนเสีย
- สํ า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ใน ก า ร นักศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพิ่ มพู นทั กษ ะท างวิ ช าชี พ ของ - โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ
นักศึกษา
แก่นักศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
- การจั ด อบรมหลั ก สู ต รที่ เ พิ่ ม พู น
ทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา
และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
1) สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 1
- เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ปริ ญ ญาโททางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือ
- มีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่จะทําวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสําเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี หรือ
- มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
2) สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 2
- เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ปริ ญ ญาโททางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
- มีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
หรือ
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- เป็ น ผู้สํ าเร็จการศึ ก ษาขั้ น ปริญ ญาตรีห ลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้ าวหน้ า: Honors program) หรือ หลักสูตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) จากคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ํา
(2) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานไม่ตรงกับเรื่องที่สนใจทําวิทยานิพนธ์
(3) นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางค่อนข้างต่ํา
(4) นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในด้านการเขียนเชิงวิชาการค่อนข้างต่ํา
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) เปิดให้นกั ศึกษาเรียนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ
(2) เปิดรายวิชาเลือกที่จําเป็นต่อการทําวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
วิชาเลือกที่จําเป็นต่อการทําวิทยานิพนธ์
(3) จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือโปรแกรมเฉพาะทางเบื้องต้นที่จําเป็นต่อการทําวิทยานิพนธ์
ให้แก่นกั ศึกษา
(4) จัดอบรมการเขียนบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
แผน
จํานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
การศึกษา
3
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
3
5
5
5
แผน ก 1
รวม
3
8
10
10
10
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
3
5
5
5
ชั้นปีที่ 1
7
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
7
10
10
10
แผน ก 2
รวม
7
17
20
20
20
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
7
10
10
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ระดับปริญญาโท
1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2564
320,000
320,000

2565
800,000
800,000

2566
960,000
960,000

2567
960,000
960,000

2568
960,000
960,000

2565

ปีงบประมาณ
2566

2564

2567

2568

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

450,000
-

450,000
-

450,000
-

450,000
-

450,000
-

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

222,500
222,500
1,872,500
10
187,250

222,500
222,500
1,872,500
25
74,900

222,500
222,500
1,872,500
30
62,416

222,500
222,500
1,872,500
30
62,416

222,500
222,500
1,872,500
30
62,416

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู้ ที่ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ จริ ง เช่ น การเรี ยนรู้ ที่ เน้ นการลงมื อทํ าจริ ง การผสมผสานการเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การทํางานเพื่อ
สังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร
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2) กํ าหนดให้ มี การจั ดการเรียนการสอนแบบเชิ งรุ ก (active learning) ไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ 100 ของรายวิ ชาใน
หลักสูตร
3) กําหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยกิตใน
หลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
 แผน ก 1
- วิทยานิพนธ์
 แผน ก 2
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- วิทยานิพนธ์

36
36
36
9
9
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา / ชุดวิชา (Module)
3.1.3.1 รายวิชา / ชุดวิชา (Module)
หมวดวิชาบังคับ
9
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Environmental Systems and Integrated
Environmental Management
978-502 กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
Advanced Environmental Law and Policy
978-503 ระเบียบวิธวี ิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ
Environmental Research Methodology and Statistics
978-504 สัมมนา*
Seminar

หน่วยกิต
3((3)-0-6)

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

หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต
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หมวดวิชาบังคับเลือก เลือกได้จากทุกกลุ่มวิชารวมกันไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
(1) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
จํานวน 13 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้น 6((4)-6-8)
สูง
Analysis of Emerging Pollutant Using Advanced
Instrumental Method
3((3)-0-6)
978-512 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
Technology
3((3)-0-6)
978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขั้นสูง
Advanced Wastewater Management Technology
978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
Environmental Risk Assessment and Management
978-515 การประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ
3((3)-0-6)
Integrated Environmental Impact Assessment
978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
3((3)-0-6)
Advanced Air Pollution Management Technology
978-517 กระบวนการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3((3)-0-6)
และสิ่งแวดล้อม
Participatory Approach in Resource and
Environment Management
3((3)-0-6)
978-518 นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Nanotechnology for Environmental Management
978-519 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
Climate Change and Environmental Management
978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนขั้นสูง
3((3)-0-6)
Advanced Contaminated Site Remediation
978-612 การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
Environmental Health Management
978-613 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3((3)-0-6)
Environmental Management and Safety Standards
978-614 การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
3((3)-0-6)
Measurements of Photosynthesis in Plants
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(2) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํานวน 4 รายวิชา
ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
3((3)-0-6)
Advanced Marine Ecology
978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและการอนุรักษ์
3((3)-0-6)
Marine Biodiversity and Conservation
978-523 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ 3((3)-0-6)
Integrated Marine and Coastal Zone Management
3((3)-0-6)
978-524 มลพิษทางทะเลขั้นสูง
Advanced Marine Pollution
(3) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
จํานวน 3 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-531 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3((3)-0-6)
Sustainable Tourism Management
3((3)-0-6)
978-532 การท่องเที่ยวชายฝั่งและการจัดการสิง่ แวดล้อม
Coastal Tourism and Environmental Management
3((3)-0-6)
978-533 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
Environmental Tourism Product Development
(4) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จํานวน 11 รายวิชา
ประกอบด้วยรายวิชา/ชุดวิชา ดังนี้
978-541 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
Environmental Geoinformatics Technology
978-542 ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขัน้ สูง
Advanced Global Navigation Satellite System
978-543 ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Geographic Information System
978-544 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
Advanced Remote Sensing
978-545 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการวิเคราะห์
Digital Image Classification and Analysis
978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพืน้ ที่แบบหลายเกณฑ์
Spatial Multi-Criteria Decision Analysis
978-547 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจําลองระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
6((4)-6-8)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
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978-548

978-549
978-641
978-642

Spatial Data Analysis and GIS Modeling
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
Disaster Risk Management and Climate Change
การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ
Web-based Geospatial Programming
การทําแผนที่ดว้ ยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Mapping
การสํารวจทางธรณีฟิสกิ ส์
Geophysics Exploration

3((2)-2-5)

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

(5) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม จํานวน 1 ชุดวิชา
ดังนี้
978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
9((6)-9-12)
Environmental Biophysics Innovations
(6) รายวิชาเลือกทั่วไป จํานวน 2 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
Special Topics for Graduate Studies I
978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
Special Topics for Graduate Studies II
วิทยานิพนธ์
978-601 วิทยานิพนธ์
Thesis
978-602 วิทยานิพนธ์
Thesis
หมายเหตุ:

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)

36(0-108-0)
18(0-54-0)

1. นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับบัณฑิตศึกษาวิชา
ใดวิชาหนึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
978 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิง่ แวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น
เลข 4 หมายถึง รหัสชั้นปีของรายวิชาที่จดั ให้เรียนตามแผนการศึกษา
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
เลข 6 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในชั้นปีและกลุ่มนั้นๆ
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวฟิสกิ ส์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทัว่ ไป
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต
- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย
ดังต่อไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
- รายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการที่ ใ ช้ กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก (active
learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
active learning
ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
978-503
ระเบียบวิธวี ิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ*1
(Environmental Research Methodology and
Statistics)
978-504
สัมมนา*
(Seminar)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
978-504
สัมมนา*
(Seminar)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3((3)-0-6)

1(0-2-1)
9(0-27-0)
9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
9(0-27-0)
9 หน่วยกิต

9(0-27-0)
รวม

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

9 หน่วยกิต
9(0-27-0)

รวม
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
1อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

9 หน่วยกิต
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แผน ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
978-501
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
(Environmental Systems and Integrated
Environmental Management)
978-502
กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
(Advanced Environmental Law and Policy)
978-503
ระเบียบวิธวี ิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ
(Environmental Research Methodology and
Statistics)
978-504
สัมมนา*
(Seminar)
978-xxx
วิชาเลือก**
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
978-504
สัมมนา*
(Seminar)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-xxx
วิชาเลือก**
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
1(0-2-1)
6(0-18-0)
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6(0-18-0)
รวม

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6 หน่วยกิต
6(0-18-0)

รวม
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
** วิชาเลือกจากรายวิชาเลือกแต่ละกลุ่มวิชา

3((3)-0-6)

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
3((3)-0-6)
(Environmental Systems and Integrated Environmental
Management)
คํ าจํ ากั ด ความ ประเภท และองค์ ป ระกอบของระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาและระดั บ ของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต แนวคิดและหลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
บู ร ณาการ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษาในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายประเภท องค์ประกอบของระบบสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
2. วิเคราะห์ปัญหาและระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต
3. ระบุมาตราการแก้ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Definition, classification and components of environmental systems;
problems and levels of environmental impacts throughout life cycle; concepts
and principles of integrated environmental management; Sustainable
Development Goals; case study in environmental and natural resource
management
Learning Outcome: Students are able to
1. describe classification, components of environmental systems, sustainable
development goals, and principles of integrated environmental management
2. analyze problems and levels of environmental impacts throughout life
cycle
3. identify problem solving and integrated environmental management
measures
978-502

กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3((3)-0-6)
(Advanced Environmental Law and Policy)
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ความรับผิดชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบาล กฏหมายที่ ดิ น กฏหมายน้ํ า กฏหมายคุ้ มครองสัต ว์ สัต ว์ป่ าและการประมง พื้ น ที่
คุ้ ม ครองสิ่งแวดล้ อ ม พื้ น ที่ ค วบคุ ม มลพิ ษ กฏหมายระหว่างประเทศในเรื่อ งการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการ
จัดการข้อพิพาท
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. สังเคราะห์บทเรียนการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ต่างๆ
3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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Thailand's environmental laws and policies; responsibility under the
constitutional law of the government; land law; water law; animal, wildlife and
fisheries protection laws; protected area; climate change international law; laws
relating to public health, occupational health and safety; dispute management
Learning Outcome: Students are able to
1. describe law or the related policy in environmental fields
2. synthesis lesson learn about the law using in varies situations
3. dissolve the problem based on related law
978-503

ระเบียบวิธีวิจยั ด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ
3((3)-0-6)
(Environmental Research Methodology and Statistics)
วิธีและกระบวนการในการเลือกประเด็นวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณและคุณ ภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลผล การใช้เทคนิคทางสถิติที่
เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. วางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจัย
3. นําเสนอแผนงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดทําขึ้น
Methods and approaches in selecting research topic in environmental
management; designing of quantitative and qualitative research; data collection
and analysis; appropriate use of statistical techniques to the nature of the
research; report writing and presentation
Learning outcomes: Students are able to
1. plan the research related to the environment
2. choose the statistics to analyze the research results
3. present the created proposal research plan about environment

978-504

สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
การพิจารณาทบทวนเอกสารและงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการนําเสนอ การอภิปราย
ไต่ถามภายใต้การแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ การนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและความก้าวหน้าการ
ดํ า เนิ น งานวิ จั ย การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย ในการสื่ อ สารข้ อ มู ล วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ
เสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจของสาธารณชน
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อภิปรายงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สนใจ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมิเดียในการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
3. นําเสนอแนวคิดจากงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิทยานิพนธ์
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Environmental literature review for presentation; discussion under supervision
of experts; presentation of research proposal and progress; applications of
multimedia technology in communication of scientific data for enhancing public
awareness and understanding
Learning outcomes: Students are able to
1. discuss the selected environmental scientific research
2. apply multimedia technology for communication of scientific data
3. apply the concept of the environmental research for thesis conducting
978-511

ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
6((4)-6-8)
(Analysis of Emerging Pollutant Using Advanced Instrumental
Method)
มลสารในสิ่งแวดล้อมและแหล่งกําเนิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบ
นิเวศ แนวทางสําหรับป้องกันและแก้ไข เทคนิคสําหรับการเก็บ การเตรียม และการวิเคราะห์มล
สารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง การพิสูจน์การใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ
ของข้ อ มู ล ตั วอย่ างงานวิ จั ย ด้ านการวิเคราะห์ ม ลสารในสิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เคราะห์ ม ลสารใน
สิ่งแวดล้อมที่สนใจ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. นําเสนอความสําคัญของมลสารในสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการรับรู้ให้สงั คมได้
2. ออกแบบกระบวนการสําหรับวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมที่สนใจได้
3. นําเสนอและ/หรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมที่สนใจเพือ่ สร้างการรับรู้
ให้สังคมได้
Environmental pollutants and sources; effect on public health and
ecosystem; prevention and solution; technique for sampling, preparation, and
analysis of environmental pollutants using advanced instrumental method;
method validation; quality assurance/quality control for resulted data; example
of researches related to environmental pollutant analysis; analysis of interested
environmental pollutants
Learning outcomes: Students are able to
1. present important of environmental pollutant for social awareness
2. design the procedure for analysis of interested environmental pollutant
3. present and/or publish the results from analysis of interested
environmental pollutant for social awareness
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978-512

เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3((3)-0-6)
(Solid and Hazardous Waste Management Technology)
นิยาม แหล่งที่มา ส่วนประกอบ และสมบัติของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เกณฑ์การ
เลือก การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการออกแบบสถานที่ตั้ง วิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
พัก แยก และขนส่ง เทคโนโลยีการกําจัด ประเภทของการฝังกลบขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
วิธีการ การเลือกพื้นที่และการควบคุมการฝังกลบ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ เทคโนโลยี
การแปรรูปขยะโดยใช้วิธีการทางชีวภาพและเคมี การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย กรณีศึกษาใน
พื้นที่และดูงานนอกสถานที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายหลั ก การของกระบวนการและเทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตราย
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะที่พ ร้อมสําหรับการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์และเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
Definitions, sources, compositions and properties of solid waste and
hazardous waste; economic analysis and design of station; suitable methods for
collection, storage, separation and transportation; disposal technology; landfill
classification for solid and hazardous waste; method, site consideration and
control of landfill; waste-to-energy technologies; biological and chemical waste
conversion technologies; utilization of solid waste; case studies in local area and
study excursion
Learning outcomes: Students are able to
1. describe the principles of solid and hazardous waste management
processes and technology
2. apply waste management knowledge and technology to effectively solve
related environmental problems
3. have the skills that are ready for researching, self learning, thinking
critically and keeping up with the changes in the emerging technology of solid
and hazardous waste management

978-513

เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขัน้ สูง
3((3)-0-6)
(Advanced Wastewater Management Technology)
แหล่งและลัก ษณะสมบั ติ ข องน้ํ าและน้ํ าเสี ย มลภาวะทางน้ํ า มาตรฐานการปล่ อ ยน้ํ าเสี ย
ผลกระทบของน้ํ า เสี ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก การและเทคโนโลยี ในการบํ า บั ด น้ํ า ทิ้ งด้ ว ยวิ ธี ท าง
กายภาพ เคมี และชีววิทยา หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเยื่อบาง เทคโนโลยีสําหรับ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียขั้นที่สาม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายลักษณะของน้ําเสียและเทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้แ ละเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การน้ํ าเสี ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะที่พร้อมสําหรับการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์และเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําเสีย
Sources and properties of water and wastewater; water pollution;
wastewater discharge standard; wastewater effect on environment; principle and
technology of wastewater treatment by physical, chemical and biological
method; principles and applications of membrane technology; technologies for
tertiary treatment
Learning outcomes: Students are able to
1. describe the characteristics of wastewater and technologies for wastewater
treatment
2. apply wastewater management knowledge and technology to effectively
solve related environmental problems
3. have the skills that are ready for researching, self learning, thinking
critically and keeping up with the changes in the emerging technology of solid
and hazardous wastewater management
978-514

การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Environmental Risk Assessment and Management)
คําจํากัดความและหลักการในการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
การใช้สารเคมี อัน ตราย ผลกระทบต่ อ มนุษ ย์และระบบนิ เวศ การนํ าข้อมู ลไปใช้ป ระกอบการ
พิจารณาหามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง การมีส่วนร่วมและยอมรับของชุมชนในการจัดการ
ความเสี่ยง
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษได้
2. กําหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ
Definition and principles of risk assessment; risk assessment from hazardous
chemical use; effect on human and ecosystem; use of obtained information to
determine prevention and risk reduction measures; participation and acceptance
of community for risk management
Learning outcomes: Students are able to
1. assess the environmental risk assessment in the affecting polluted area
2. set the prevention and risk reduction systematically

28
978-515

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
3((3)-0-6)
(Integrated Environmental Impact Assessment)
หลักการและกระบวนการของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งทาง
กายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และสุขอนามัย จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ การประเมิ น ความเสี่ ย ง การสร้ า งมาตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ขและ
กระบวนการตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดทํารายงานและเผยแพร่
ข้อมูล การพิจารณาทบทวนคุณภาพ กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
2. สร้างมาตรการป้องกันแก้ไขและกระบวนการตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพได้
3. เผยแพร่รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จัดทําขึ้นได้
Principles and processes of environmental and health impact assessment in
terms of physical, biological; social, cultural and sanitation; community
participation in impact analysis, risk assessment, derivation of prevention and
mitigation measures and environmetal and health impact monitoring processes;
report and data publicizing; quality review; case study
Learning outcomes: Students are able to
1. assess the environmental and health impact
2. propose the prevention and mitigation measures and environmental and
health impact monitoring processes
3. publish the created environmental and health impact report

978-516

เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
3((3)-0-6)
(Advanced Air Pollution Management Technology)
แหล่งกําเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศ ปฏิกิริยาเคมีของมลพิษทางอากาศและกลไก
ที่ก่อให้เกิดสารมลพิษอากาศทุติยภูมิ อุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของมลพิษ ผลกระทบ
ของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง มาตรฐาน
คุณภาพของอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ หลักการและเทคโนโลยีในตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศในรูปแบบอนุภาคและก๊าซ นโยบายการจัดการมลพิษทางอากาศ หลักการของระบบ
และเครื่องมือในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบระบายอากาศและการออกแบบ กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ประเมินแหล่งมลพิษอากาศและแหล่งปล่อย
2. อธิบายวิธีการและหลักการในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
3. วิเคราะห์แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านมลพิษอากาศ
Sources and types of air pollution; chemical reactions of atmospheric
pollutants and their mechanisms of secondary air pollutant formation;
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meteorology and air pollution dispersion; effects of air pollution on human
health and environment; risk assessment; air quality standards; air pollution law;
principles technologies of air pollution monitoring in both particulate and
gaseous forms; air pollution management policy; principles of systems and
emission control devices; ventilation system and design; case study
Learning Outcome: Students are able to
1. assess the air pollutants and emission sources
2. describe methods and principles of air quality measurement
3. analyze the methods of prevention and problem solving of air pollution
978-517

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Participatory Approach in Resource and Environment
Management)
หลักการและความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้และปฏิบัติการ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในภาคสนาม การพั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น ผู้ นํ า และผู้
ประสานงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการและความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่
3. เป็นผู้นําและผู้ประสานงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
Principles and importance of participatory approach in resource
management; analysis of environmental, political, economic, social and cultural
factors for participation initiation in an area; case studies on implementation
strategies of community participation; learning activities of participatory processes
in the field; development of leadership and facilitator skills for encouraging
community participation in resource management
Learning Outcome: Students are able to
1. describe the principles and importance of participatory approach in
resource management
2. analyse the factors in environment, politic, economic, social and culture
for participation initiation in areas
3. lead and facilitate the participants for community participation in resource
management
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978-518

นาโนเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Nanotechnology for Environmental Management)
วิท ยาศาสตร์น าโนและนาโนเทคโนโลยี เบื้ อ งต้ น ปรากฏการณ์ ร ะดั บ นาโน อนุ ภ าคนาโน
การศึกษาอนุภาคนาโนด้วยเครื่องไมโครสโคปและอื่นๆ นาโนลิโทกราฟี เครื่องมือและระบบระดับ
นาโน การประยุก ต์ใช้นาโนเทคโนโลยี การใช้นาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อการวิเคราะห์
บําบัด และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทางด้านพลังงาน กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ระบุชนิดของวัสดุนาโนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
2. อธิบายคุณสมบัติของวัสดุนาโนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในการจัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้
Introduction to nanoscience and nanotechnology; nanoscale phenomena;
nanoparticles; study of nanoparticle by using surface probe microscopy and
others; nanolithography; nanoscale devices and systems; applications of
nanotechnology; nanotechnology and nanomaterial usage for analysis,
treatment and environmental problem solving; energy management; case studies
Learning outcomes: Students are able to
1. identify the nanomaterial types using for environmental problem solving
2. explain the properties of nanomaterials using for environmental problem
solving
3. apply the nanomaterials for environmental problem management

978-519

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการสิง่ แวดล้อม
3((3)-0-6)
(Climate Change and Environmental Management)
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ปัจจัยที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก แหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติ บัญชี
ก๊ า ซเรื อ นกระจก นโยบายและความร่ ว มมื อ ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลกที่ เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การลดและจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก การสนับสนุนและการปรับตัวสําหรับการจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศทั้ง
ในระดับเมืองและระดับโลก
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายสาเหตุและกลไกการเกิดโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจาก
กิจกรรมมนุษย์
2. อธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้
3. ออกแบบแนวทางหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหา
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ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
Overview of climate change and global warming; causing of climate change;
climate change risks and impacts; greenhouse effect, greenhouse gas source and
sinks in nature; greenhouse gas inventory; national and international cooperation
policy involving greenhouse gas; reduction and dealing with the effect of global
climate change; adaptation and mitigation options for urban and global climate
change
Learning outcomes: Students are able to
1.describe the causes and mechanism of global warming and climate change
by anthropogenic activity
2. explain the relationship of climate change and environmental impacts
3. create the guidelines or apply the environmental technology and
management to solve the climate change problems
978-611

การฟื้นฟูพื้นทีป่ นเปื้อนขั้นสูง
3((3)-0-6)
(Advanced Contaminated Site Remediation)
แหล่งกําเนิดและลักษณะของมลพิษทางดิน การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปของสารมลพิษไปสู่ดิน
และแหล่งน้ําใต้ดิน ชนิด ลักษณะของสารมลพิษที่ก่อมลพิษทางดิน และการมีปฏิสัมพันธ์กันในดิน
เทคโนโลยี ก ารฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป นเปื้ อ น แนวทางการป้ อ งกั น และลดผลกระทบจากการฟื้ น ฟู พื้ น ที่
ปนเปื้อน
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. วิ เคราะห์ ปั ญ หาการปนเปื้ อ นมลพิ ษ ในดิ น และเลื อ กวิ ธี ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป นเปื้ อ นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2. อธิบายความสามารถของเทคโนโลยีในการทําความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อน
3. อธิบายกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของเทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
Sources and characteristics of soil pollution; migration and transformation of
contaminants to soil and groundwater; types characteristics of contaminants and
soil interactions; site remediation technologies; guidelines for prevention and
mitigation from contaminated site remediation
Learning outcomes: Students are able to
1. analyze soil contamination problems and choose suitable remediation
methods for contaminated sites
2. describe the technology’s ability to achieve for cleaning up contaminated
sites
3. describe physical, chemical, and biological processes of remedial
technologies
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978-612

การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Environmental Health Management)
แนวคิดและหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางน้ํา อากาศ และดิน การประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้สหวิทยาการ
เพื่ อ การประเมิ น ป้ อ งกั น ปรับ ปรุง และจัดการปั ญ หาอนามั ยสิ่ งแวดล้ อ มที่ สํ าคั ญ ในประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา (US-EPA)
2. ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ประยุกต์ใช้สหวิทยาการเพื่อจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
Concepts and principles of environmental health and environmental
management; environmental pollution; pollution of the water, air, and soil;
environmental health risk assessment; inter-disciplinary approaches for assessing,
preventing, improving, and managing the major environmental health problems
in industrialized and developing countries; case study
Learning outcomes: Students are able to
1. describe the concepts and principles of environmental health,
environmental management and environmental pollution according to the
standards of the United States Environmental Protection Agency (US EPA)
2. assess the risk in environmental health
3. apply inter-disciplinary approaches for managing the environmental health
problems

978-613

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3((3)-0-6)
(Environmental Management and Safety Standards)
หลักการ กระบวนการ และความสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ระเบี ย บวิ ธี ก ารตรวจประเมิ น ภายใน กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อม อนามัย และความปลอดภัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการ กระบวนการ และความสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมอเมริกา (US-EPA)
2. ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทํางาน
3. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อนามัย และความปลอดภัย
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Principles, processes and importance of environmental management system;
occupational health and safety management system standards; aspect
identification and assessment of environmental issues; safety in workplace;
internal audit methodology; environment, health and safety legislation
Learning outcomes: Students are able to
1. describe principles, processes and importance of environmental
management system; occupational health and safety management system
standards according to the standards of the United States Environmental
Protection Agency (US EPA)
2. assess the environmental problem and safety in workplace
3. describe environment, health and safety legislation
978-614

การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
3((3)-0-6)
(Measurements of Photosynthesis in Plants)
โครงสร้าง กลไก หน้าที่ของเซลล์พืช กระบวนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การหายใจ การ
สั ง เคราะห์ แ สง รู ป แบบโครงสร้ า ง และหน้ า ที่ ข องส่ ว นต่ า งๆ ของพื ช การเจริ ญ เติ บ โตและ
พั ฒ นาการของพื ช การออกดอก การงอกของเมล็ ด การเจริญ ของต้ น อ่ อ น ฮอร์โมนพื ช การ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าจากภายนอก ดินและธาตุอาหาร การเคลื่อนที่ของนํ้าและสารละลาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์พืช และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเซลล์พืช
2. เปรียบเทียบรูปแบบการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมลักษณะต่างๆ
Structure, mechanism and function of plant cells; membrane transport;
respiration; photosynthesis; form and function of plant; plant growth and
development; flowering; seed germination; seedling development; plant
hormones; plant responses to environmental stimuli; soils and plant nutrition;
movement of water and solution
Learning outcomes: Students are able to
1. describe structure and function of plant cells and plant cells activities
2. compare plant responses to different environmental stimuli

978-521

นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
3((3)-0-6)
(Advanced Marine Ecology)
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศทางทะเล ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและความสัมพันธ์กับสภาพ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการสร้างแบบจําลองสายใยอาหารในทะเลและปากแม่น้ํา การใช้
ประโยชน์ ท รัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศจากการเปลี่ยนแปลงโดย
กิจกรรมของมนุษย์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศทางทะเล
2. จําแนกทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาได้
3. วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้
Components and structure of marine ecosystem; biological and physical
resources in marine ecosystem and coastal system; relationships between
organisms in the ecosystem and relationships with environmental conditions;
analysis and modeling of marine and estuarine food webs; utilization of marine
and coastal resources; impacts on ecosystem from changes by human activities
Learning outcomes: Students are able to
1. analyze the components and structure of marine ecosystem
2. classify biological and physical resources in marine ecosystem and coastal
system and describe the ecological relationships
3. analyze the utilization of marine and coastal resources and impacts on
ecosystem and also propose a solution
978-522

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและการอนุรักษ์
3((3)-0-6)
(Marine Biodiversity and Conservation)
องค์ประกอบ บทบาทและความสําคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเล ชีวภูมิศาสตร์ ระดับและการกระจายของความหลากหลายทางชีวภาพ วิธีการประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ทางทะเล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิจัยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรมของมนุษย์ การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการและวิธีการประเมินความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลและพันธุกรรม
2. ระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้วัดทางชีวภาพและระบบนิเวศทาง
ทะเล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิจัยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
3. ระบุผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลจากกิจกรรม
ของมนุษย์ พร้อมอภิปรายแนวคิดและวิธีการในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
Components, roles and importance of marine ecosystem and biodiversity;
biogeography; levels and distribution of biodiversity; methods of biodiversity
assessment; biological indicators; links between biological indicators and marine
ecosystem; new technology in biological indicator research; impacts of changes in
biodiversity from human activities; biodiversity conservation and protection
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Learning outcomes: Students are able to
1. examine the principle and methods of marine biodiversity assessment and
heredity
2. identify biological indicators, links between these indicators on marine
ecosystem and new technology in biological indicator research
3. indicate the impacts of changes in marine biodiversity from human
activities and discuss on the concept and method of marine biodiversity
conservation
978-523

การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ
3((3)-0-6)
(Integrated Marine and Coastal Zone Management)
ความสําคัญของพื้นที่ชายฝั่งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยงระหว่างวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร ระบบนิเวศชายฝั่ง
และรูปแบบการจัดการ ระบบสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและการ
วางแผนพั ฒ นาอย่างยั่งยืนในระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับ ภูมิภาคและระดับนานาชาติ
วิธีการและเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการนําไปใช้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความสําคัญของพื้นที่ชายฝั่งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
2. เสนอวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
Importance of coastal zone in terms of socio-economic, cultural and
environmental resources; the link between evolution of resource utilization and
management; coastal ecosystems and management models; socio-economic
and cultural systems; environmental agreements and arrangement for
sustainable development at local, national, regional and international levels;
methodologies and tools for coastal zone management; marine and coastal
protected area management; strategic planning for sustainable and effective
implementation
Learning outcomes: Students are able to
1. describe the importance of coastal zone in terms of socio-economic,
cultural and environmental resources
2. propose methods for the marine and coastal environment management
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978-524

มลพิษทางทะเลขั้นสูง
3((3)-0-6)
(Advanced Marine Pollution)
แหล่งกําเนิดของมลพิษสารอินทรีย์ทางทะเล สภาวะและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษ การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลา แนวทางการป้องกันและลด
ผลกระทบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. จําแนกแหล่งกําเนิดของมลพิษสารอินทรีย์ทางทะเล
2. วิเคราะห์คุณภาพ ปริมาณ และกระจายตัวของสารมลพิษทางทะเล
3. เสนอแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษทางทะเล
Sources of marine organic pollution; fate and transport of pollutants;
qualitative and quantitative analysis; spatial and temporal distribution;
prevention and mitigation strategy
Learning outcomes: Students are able to
1. classify the sources of marine organic pollution
2. analyse the quality, quantity and distribution of marine pollutants
3. propose the prevention and mitigation strategy from marine pollutants

978-531

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3((3)-0-6)
(Sustainable Tourism Management)
แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบจากการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ ขีดจํากัด การรองรับ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒ นธรรม ทฤษฎี
กระบวนการ และเทคนิคในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กายภาพ องค์กร และ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสังเคราะห์วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีศึกษาและหัวข้ออภิปรายจากสถานการณ์จริงในพื้นที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. วางแผนการจัดการเพื่อระบุมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
Concepts and principles of sustainable tourism, tourism impacts; analysis of
carrying capacities of natural resources, society and culture; theories, processes
and techniques in tourism planning and development with lower environmental
impacts; relationship analysis of economic, political, social, physical, institutional
and environmental factors; tourism planning and management; stakeholder
analysis; derivation of conflict resolution approach; case studies and discussion
topics from real situations in the area
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Learning outcomes: Students are able to
1. describe concepts, theories and principles of sustainable tourism
management
2. plan the management for identifing measures to reduce environmental
impacts from tourism
3. analyze relationships between stakeholders and various factors which
affect solving environmental problems from tourism
978-532

การท่องเที่ยวชายฝั่งและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Coastal Tourism and Environmental Management)
หลั ก การและทฤษฎี ก ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วชายฝั่ ง การวิ เคราะห์ ก ระบวนการชายฝั่ ง
ปรากฏการณ์ทางกายภาพและชีววิทยา กิจกรรมของมนุษย์และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายฝั่ง
การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีภู มิสารสนเทศในการจัดการพื้ น ที่ และทรัพ ยากรชายฝั่งสําหรับ การ
วางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการท่องเที่ยวชายฝั่ง
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรรมชาติ กิจกรรมมนุษย์และผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชายฝั่ง
3. สาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
ชายฝั่ง
Principles and theories of coastal tourism management; analysis of coastal
processes; physical and biological phenomena; human activities and their
implications for coastal tourism management; applications of geoinformatics
technology in coastal zone and coastal resource management for tourism
planning and management; case study
Learning outcomes: Students are able to
1. describe concepts, theories and principles of coastal tourism
2. analyze relationships between environmental processes, human activities
and impacts on coastal resources
3. demonstrate the application of technology to manage the environmental
impacts of coastal tourism
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978-533

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Environmental Tourism Product Development)
แนวความคิด หลักการและทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง การ
วิเคราะห์กรอบทางสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองสําหรับการออกแบบและจัดส่ง
ผลิตภั ณ ฑ์ การท่ องเที่ ย วที่ เหมาะสม หลักการของการวางแผนและกลยุท ธ์การจัด การสําหรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่ํา การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการออกแบบและจั ด การการท่ อ งเที่ ย วสิ่ งแวดล้ อ มอย่ าง
สร้างสรรค์ กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
Concepts, principles and theories of tourism product development in sensitive
areas; analysis of socio-cultural, economic and political frameworks for
appropriate tourism product design and delivery; planning principles and
management strategies for low impact tourism activities; participation of
community and stakeholders; creative application of technology and local
wisdom to environmental tourism design and management; case study
Learning outcomes: Students are able to
1. describe concepts, theories and principles of environmental tourism
2. design environmentally friendly tourism products
3. analyze policies and strategies to reduce the environmental impact of
tourism

978-541

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3((2)-2-5)
(Environmental Geoinformatics Technology)
หลักการเบื้องต้นของการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกําหนด
ตําแหน่งบนโลก (GPS) ระบบพิกัดและเส้นโครงแผนที่ หลักการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ
รับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ หลักการจําแนกข้อมูลภาพเบื้องต้น แบบจําลอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนําเข้า การแก้ไข การจัดการ และการแสดงผลข้อมูลเชิง
พื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ภูมิสารสารสนเทศ
สําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลก
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Basic principles of remote sensing; Geographical Information Systems (GIS);
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Global Positioning System (GPS); coordinate systems and map projections;
electromagnetic radiation principles; remote sensing of the natural environment;
basic principles of digital image classification; GIS data model; spatial data input,
editing, management and display; basic of GIS data analysis; application of
geoinformatics for environmental management
Learning outcomes: Students are able to
1. explain the basic principles of Remote Sensing (RS), Geographical
Information Systems (GIS) and Global Positioning System (GPS)
2. conduct simple spatial analysis using geoinformatics technology programs
978-542

ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขั้นสูง
3((2)-2-5)
(Advanced Global Navigation Satellite System)
ระบบพิกัดและเวลา การเคลื่อนที่ในวงโคจรของดาวเทียม ค่าต่างๆที่สังเกตได้ด้วยจีพีเอส
ขั้นตอนการประมาณค่า สื่อที่ใช้ในการเดินทาง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของค่าต่างๆที่สังเกต
ได้ด้วยจีพีเอส วิธีการดําเนินการกับข้อมูลจีพีเอส การนําไปใช้และตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูล
จีพีเอส ปฏิบัติการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการตําแหน่งจุดของระบบดาวเทียมนําทางบนโลก (GNSS) โดยการใช้การวัด
แบบซูโดเรนจ์
2. วิเคราะห์ ค วามผิดพลาดของระบบดาวเที ย มนํ าทางบนโลกและประเมิ น วิธีการในการ
ปรับปรุงค่าความถูกต้อง
3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องรับระบบดาวเทียมนําทางบนโลก และสามารถอธิบาย
ข้อมูลดิบและข้อมูลที่ประมวลผลตามรูปแบบมาตรฐาน NMEA และ RINEX ได้
4. ระบุการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ของระบบดาวเทียมนําทางบนโลกได้
Coordinate and time systems; satellite orbital motions; GPS observables;
estimation procedures; propagation medium; mathematical model of GPS
observables; methods of processing GPS data; applications and examples of GPS
data analysis; laboratory
Learning outcomes: Students are able to
1. explain the principles of GNSS point positioning using pseudorange
measurements
2. analyze the GNSS errors and determine how to improve positioning
accuracy
3. describe how a GNSS receiver works and explain the raw and processed
outputs based on NMEA and RINEX standard formats
4. identify the various applications of GNSS
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978-543

ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
6((4)-6-8)
(Advanced Geographic Information System)
แบบจําลองข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเวกเตอร์และราสเตอร์
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ การวิเคราะห์พื้นผิว การประมาณค่า
ในช่วง และการวิเคราะห์โครงข่ายสิ่งอํานวยความสะดวก แบบจําลองและการสร้างแบบจําลอง
ทาง GIS การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และ
การจัดการด้านต่างๆ การฝึกปฏิบัติและทําโครงการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานและการปฏิบัติของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสกัดรูปลักษณ์ และการสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง
3. รวบรวมข้อมูลประเภทที่แตกต่างกันจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
GIS data model; GIS raster and vector-based analysis; spatial database and
relational database management; surface analysis; interpolation and facility
network analysis; GIS models and modeling; application of GIS in spatial data
analysis and management; practice and project work
Learning outcomes: Students are able to
1. describe fundamental concepts and practices of Geographic Information
Systems (GIS)
2. conduct spatial data analysis, feature extraction and thematic mapping
3. integrate various kind of data from various sources and analyse the data
using GIS concept and tools
4. apply the knowledge and skill for various applications

978-544

การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
3((2)-2-5)
(Advanced Remote Sensing)
หลักการของการรับรู้ระยะไกลและการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์จับภาพถ่าย ข้อมูล
ดิจิตอล การแปลความหมายของภาพ ดาวเทียมสํารวจโลก ไมโครเวฟแบบแอคทีฟ ไลดาร์ การแผ่
รังสีความร้อน การวิเคราะห์รูปดิจิตอล การใช้งานของการรับรู้ระยะไกล การฝึกปฏิบัติการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
2. อธิบายหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการรับรู้ทางอากาศและการรับรู้จากระยะไกล และ
อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับพื้นผิวโลก
3. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิศาสตร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Principles of remote sensing and electromagnetic radiation; photographic
sensors; digital data; image interpretation; earth observation satellites; active
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microwave; lidar; thermal radiation; digital image analysis; remote sensing
applications; laboratory
Learning outcomes: Students are able to
1. describe the concepts, methodologies and applications of remote sensing
2.describe the principles of aerial and satellite remote sensing and outline
the energy interactions with earth surface features
3.perform analysis on digital satellite data integrated with other geographical
information in a geographical information system
978-545

การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการวิเคราะห์
3((2)-2-5)
(Digital Image Classification and Analysis)
หลักการจําแนกภาพเชิงเลข การประมวลผลเบื้องต้นในการประมวลผลภาพเชิงเลข การเน้น
ความคมชัดของภาพ ขั้นตอนการสกัดสารสนเทศเฉพาะเรื่อง แบบแผนการจําแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เทคนิคขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลข การจําแนกแบบ
ไม่ กํ า กั บ ดู แ ล การจํ า แนกแบบกํ า กั บ ดู แ ล การจํ า แนกแบบผสมผสาน การจํ า แนกแบบ
ปัญญาประดิษฐ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
สําหรับการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
2. จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
Principles of digital image classification; preprocessing in digital image
processing; image enhancement; thematic information extraction procedure; land
use and soil cover classification scheme; advanced technology in digital image
classification; unsupervised classification; supervised classification; hybrid
classification; artificial intelligence classification
Learning outcomes: Students are able to
1. describe knowledge of remote sensing theory and digital image processing
for land use and land cover classification
2. classify of land use and land cover from digital satellite data

978-546

การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์
3((2)-2-5)
(Spatial Multi-Criteria Decision Analysis)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์และการตัดสินใจ
แบบหลายเกณฑ์ การประเมินหลักเกณฑ์ ข้อจํากัดและทางเลือกในการตัดสินใจ การให้ค่าถ่วง
น้ํ าหนั ก หลั ก เกณฑ์ กฎเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจ การวิเคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว ระบบสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
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1. ระบุและอภิปรายแนวคิด ทฤษฏี และเทคนิคในการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์
2. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ใน
การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้
Geographic Information System for decision making; multiple-criteria decision
analysis; evaluation of criteria, constrains and decision alternatives; criteria
weighting; decision rules; sensitivity analysis; spatial decision support system
Learning outcomes: Students are able to
1 . define and discuss concepts, theories, and techniques in multi-criteria
analysis
2. apply GIS and multilevel decision analysis in various applications
978-547

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศ
3((2)-2-5)
ภูมิศาสตร์
(Spatial Data Analysis and GIS Modeling)
หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การนําเข้าข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์แบบจําลองทางอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์โครงข่าย การ
สร้ า งแบบจํ า ลองเชิ ง พื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ การประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ สํ า หรั บ สร้ า ง
แบบจําลองสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายและประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และ
การสร้างแบบจําลองเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์
2. วิเคราะห์แบบจําลองทางอุทกศาสตร์ โครงข่าย และสร้างแบบจําลองเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์
3. ทําโครงงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ (การออกแบบโครงการ
การเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล)
Principle of spatial data analysis; importing data and creating a spatial
database; spatial data analysis; hydrology model analysis; network analysis;
geospatial modeling; applications of GIS for environmental modeling
Learning outcomes: Students are able to
1. describe and apply spatial data analysis; creating a spatial database and
geospatial modeling
2. analyse hydrology model, network and creat geospatial model
3. complete a GIS project from start to finish (project design, data capture,
data storage and management, data analysis and data presentation)
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978-548

การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3((2)-2-5)
(Disaster Risk Management and Climate Change)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการความเสี่ยงการเกิด
พิบัติภัย วงจรการจัดการภัยพิบัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่
เสี่ยงพิบัติภัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. แก้ปัญหาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
2. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
Climate change; disaster in natural resources; disaster risk management;
disaster management cycle; application of geoinformatics technology for disaster
risk analysis
Learning outcomes: Students are able to
1. solve the environmental problem related to the natural disaster and
climate change
2. integrate knowledge of the risk management and geoinformatics
technology to prepare for natural disasters

978-549

การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ
3((2)-2-5)
(Web-based Geospatial Programming)
การเขี ย นโปรแกรม การออกแบบภาษาโปรแกรม การสร้ า งกระบวนการทํ า งานของ
โปรแกรมเชิงตรรกะและทวนซ้ํา การการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมบนเว็บสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทําและ
ประยุกต์ใช้แผนที่บนเว็บและการพัฒนาการบริการ GIS ผ่านเว็บ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายคุณลักษณะและประโยชน์ของระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ได้
2. อธิบายมาตรฐานการใช้งานทางด้านภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ได้
3. ออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ได้
Computer programming; programming language design; construction of
logical and iterative program flows; object-oriented analysis and design;
geographic information system programming; web-based programming for
environmental management; customizing and implementing web-based mapping
applications and development of web-based GIS services
Learning outcomes: Students are able to
1. explain the features and benefits of web-based GIS
2. explain the spatial web-standard uses in web-based GIS
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3. design and develop a web-based mapping application
978-641

การทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3((2)-2-5)
(Advanced Computer Mapping)
ลักษณะและประเภทของแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ หลักการออกแบบแผนที่ โครงสร้าง
ข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่เฉพาะเรื่องและแผนที่สถิติ การแปลงแผนที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. สร้างแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการทําแผนที่ได้
2. เลือกรูปแบบของแผนที่ที่เหมาะสมสําหรับการนําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
Types of maps and their characteristics; mapping components; mapping
design; spatial data structures; thematic and statistical mapping; map
transformations
Learning outcomes: Students are able to
1. create map with computer-based mapping design
2. choose a suitale type of map for spatial data presentation

978-642

การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์
3((2)-2-5)
(Geophysics Exploration)
ระเบียบวิธีสนามโน้มถ่วง ระเบียบวิธีสนามแม่เหล็ก ระเบียบวิธีทางไฟฟ้า ระเบียบวิธีไหว
สะเทือน ระเบียบวิธีแม่เหล็กไฟฟ้า ระเบียบวิธีกัมมันตภาพรังสี ความร้อนใต้พิภพ เรดาร์หยั่งลึก
การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การประยุกต์การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ในทางวิศวกรรม
ทางสิ่งแวดล้อม และการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. แก้ปัญหาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจใต้พื้นผิวดิน
2. บูรณาการความรู้ในการประมวลผล แปลความข้อมูล สร้างแบบจําลองและสร้างภาพ
ข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีพิสิกส์
3. ใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เพื่อประเมินปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
Gravity method; magnetic method; electric methods; seismic method;
electromagnetic method; radioactivity method; geothermal properties of the
earth; ground-penetrating radar (GPR); analysis and interpolation data; applied
exploration geophysics in engineering, environment and natural resource
exploration
Learning outcomes: Students are able to
1. solve the research problem relates to the underground exploration
2. integrate knowledge the processing, interpretation, modelling and
visualization of geological and geophysical data
3. apply the geophysical techniques to assess the environmental problem

45
978-551

ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
9((6)-9-12)
(Environmental Biophysics Innovations)
กลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคชีวภาพ ไดอิเล็กทริกในสนามไฟฟ้า ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสและ
แมกนีโตฟอเรซิส อันตรกิริยาของแรงที่กระทําระหว่างอนุภาคชีวภาพในสนามไฟฟ้า ไดอิเล็กโทร
ฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง การขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยเทคนิคไฟฟ้า การประยุกต์ใช้กับปัญหาวิจัย
ด้านชีวฟิสิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายองค์ประกอบชีวฟิสิกส์เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การ
2. ออกแบบกระบวนการสําหรับ วิเคราะห์ เทคโนโลยีใหม่ ด้านชีวฟิ สิกส์สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ
3. นําเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมได้
Electromechanics of bioparticles; dielectric in electric fields;
dielectrophoresis and magnetophoresis; force interactions between bioparticles in
electric field; traveling wave dielectrophoresis; electroporation; applications to
environmental biophysics
Learning outcomes: Students are able to
1. explain the components of biophysics for application to integrated
environmental research problems
2. design processes for integrated environmental biophysics research
problems
3. present and disseminate research results in order to create awareness for
the society

978-561

หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
3((x)-y-z)
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้า
ข้อมูลเชิงลึก การทํากรณีศึกษา การแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานอย่างละเอียดและ
การสัมมนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อภิปรายหัวข้อศึกษาที่สนใจภายใต้คําแนะของอาจารยที่ปรึกษา
2. วิจารณ์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า การทํากรณีศึกษา
3. ประเมิน และเปรียบเทียบผลการศึกษา
Selected topics of student interest under close supervision of the advisor; indept research; case studies; presentation of the study in forms of detailed report
and seminar
Learning outcomes: Students are able to
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1. discuss the study topics of interest under the supervision of the advisor
2. review the information obtained from the research and case studies
3. evaluate and compare the study results
978-562

หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
3((x)-y-z)
(Special Topics for Graduate Studies II)
หัวข้อศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้า
ข้อมูลเชิงลึก การทํากรณีศึกษา การแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานอย่างละเอียดและ
การสัมมนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อภิปรายหัวข้อศึกษาที่สนใจภายใต้คําแนะของอาจารยที่ปรึกษา
2. วิจารณ์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า การทํากรณีศึกษา
3. ประเมิน และเปรียบเทียบผลการศึกษา
Selected topics of student interest under close supervision of the advisor; indept research; case studies; presentation of the study in forms of detailed report
and seminar
Learning outcomes: Students are able to
1. discuss the study topics of interest under the supervision of the advisor
2. review the information obtained from the research and case studies
3. evaluate and compare the study results

978-601

วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
การวางแผน การดําเนินการ การเขียนรายงาน และวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
หรือพัฒนาทักษะชั้นสูงภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคม
2. ตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยจากประเด็นปัญหาที่พบ
3. จัดทําโครงร่างวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ดําเนินโครงการวิจัย วิเคราะหผลและสรุปผลการวิจัย
Study and research in environmental management with assistance of
creative technology and innovation; planning, conducting, report writing and
critical analysis of the research results in order to construct new bodies of
knowledge or develop advanced skills under the supervision of thesis advisors;
field work
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Learning outcomes: Students are able to
1. describe the environmental problems encountered in the social
community
2. create research topics from the problems found
3. prepare a preliminary research proposal related to environmental
problems
4. conduct research projects, analyse and conclude the research results
978-602

18(0-54-0)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
การวางแผน การดําเนินการ การเขียนรายงาน และวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
หรือพัฒนาทักษะชั้นสูงภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคม
2. ตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยจากประเด็นปัญหาที่พบ
3. จัดทําโครงร่างวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ดําเนินโครงการวิจัย วิเคราะหผลและสรุปผลการวิจัย
Study and research in environmental management with assistance of
creative technology and innovation; planning, conducting, report writing and
critical analysis of the research results in order to construct new bodies of
knowledge or develop advanced skills under the supervision of thesis advisors;
field work
Learning outcomes: Students are able to
1.describe the environmental problems encountered in the social
community
2. create research topics from the problems found
3. prepare a preliminary research proposal related to environmental
problems
4. conduct research projects, analyse and conclude the research results
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ที่

1

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ตําแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
วิชาการ

TR1193947

ศาสตราจารย์

Mr. Kiyota Hashimoto

2

3-9599-00077-87-0

รองศาสตราจารย์

นายธงชัย สุธรี ศักดิ์

3

3-1015-01902-51-6

รองศาสตราจารย์

นายวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล

4

3-1005-02952-60-5

รองศาสตราจารย์

นายศักย์ชิน บุญถวิล

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา หลักสูตร

ปริญญาเอก

2553

D.Eng.

Information
Science

ปริญญาโท

2532

M.A.

Linguistics

ปริญญาตรี

2530

B.A.

Linguistics

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2543
2541
2550

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2545
2542
2551
2542
2539

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
เคมีเทคนิค
เคมีวิศวกรรม
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข
หน้า 148

Nara Institute of
Science and
Technology, Japan
Graduate School,
Kyoto University,
Japan
Kyoto University,
Japan
ม.สงขลานครินทร์,
ดูภาคผนวก ข
ม.สงขลานครินทร์,
หน้า 151
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดูภาคผนวก ข
หน้า 154
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ม.สงขลานครินทร์,
ดูภาคผนวก ข
ม.สงขลานครินทร์,
หน้า 157
ม.สงขลานครินทร์,

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

5

6

7

8

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

ระดับ
การศึกษา

3-9305-00747-58-6

รองศาสตราจารย์

นางสาวอารีย์ ชูดํา

M6984456

รองศาสตราจารย์

Mr.Raymond James
Ritchie

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2552
2547
2545
2527

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

ปริญญาตรี

2520

B.Sc.

ปริญญาเอก

2558

D.Eng.

ปริญญาโท

2551

M.Phil.

ปริญญาตรี

2547

วท.บ.

ปริญญาเอก

2556

วท.ด.

ปริญญาโท

2550

วท.บ.

ปริญญาตรี

2548

วท.บ.

3-1013-00089-34-6

5-9099-00004-07-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายกฤตณะ พฤกษากร

นางสาวเพ็ญศิริ เอกจิตต์

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา หลักสูตร
เคมี
เคมีวิเคราะห์
เคมี
Plant Physiology

ม.สงขลานครินทร์,
ม.สงขลานครินทร์,
ม.สงขลานครินทร์,
University of Sydney,
Australia
Plant Physiology University of Sydney,
Australia
Environmental Changwon National
Engineering
University, S. Korea
Environmental ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
Technology
ธนบุร,ี
วิทยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์,
สิ่งแวดล้อม
การจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สิ่งแวดล้อม
การจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี
ม.ธรรมศาสตร์,
สิ่งแวดล้อม
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ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข
หน้า 159
ดูภาคผนวก ข
หน้า 162

ดูภาคผนวก ข
หน้า 165

ดูภาคผนวก ข
หน้า 168

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

9

3-9599-00111-74-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

ระดับ
การศึกษา

นางวัชรวดี ลิ่มสกุล

ปริญญาเอก

2553

Ph.D.

Bioengineering

ปริญญาโท

2547

วท.ม.

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2545
2556
2548
2545
2556

วท.บ.
วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

ปริญญาโท

2549

M.Em.

ปริญญาตรี

2547

B.Sc.

วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์
เคมี
วิศวกรรมสํารวจ
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
Environmental
Management
Environmental
Tourism
Life Sciences

นายดนัย ทิพย์มณี

ปริญญาเอก

2556

วท.ด.

นางสาวธนิตา อารีรบ

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2543
2539
2558

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

10

3-8012-00552-41-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายวีระพงค์ เกิดสิน

11

3-1005-02932-00-1

อาจารย์

นางสาวจันทินี บุญชัย

12

13

3-8499-00195-51-2

3-8007-00112-85-2

อาจารย์

อาจารย์

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา หลักสูตร

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
เคมีวิเคราะห์
เคมี
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

The University of
Queensland, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ม.สงขลานครินทร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ม.สงขลานครินทร์,
ม.สงขลานครินทร์,
University of
Queenland, Australia
University of
Queenland, Australia
National University of
Singapore, Singapore
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
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ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข
หน้า 171

ดูภาคผนวก ข
หน้า 173
ดูภาคผนวก ข
หน้า 175

ดูภาคผนวก ข
หน้า 178

ม.สงขลานครินทร์,
ม.สงขลานครินทร์,
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ดูภาคผนวก ข
ธนบุร,ี
หน้า 181

ที่

14

15

16

เลขประจําตัว
ประชาชน

1-9098-00125-27-2

3-6599-00582-96-8

3-8008-00269-78-8

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นายธันวา อาภรณ์ทพิ ย์

นายรวี รัตนาคม

นางสาววิภาวี ดํามี

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา หลักสูตร

ปริญญาโท

2549

วท.ม.

เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
เคมี

ปริญญาตรี

2546

วท.บ.

ปริญญาเอก

2559

Ph.D.

ปริญญาโท

2557

M.A.

Experimental
Physic
Physics

ปริญญาตรี

2552

B.A.

Physics

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

2555
2548

วท.ด.
วท.ม.

ปริญญาตรี

2543

วท.บ.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2555
2549
2545

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ภูมิสารสนเทศ
การจัดการ
ทรัพยากร
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ชีววิทยา
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยา

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี
University of Virginia,
U.S.A.
University of Virginia,
U.S.A.
Washington University,
U.S.A.
ม.เทคโนโลยีสุรนารี,
ม.แม่โจ้,
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ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ

ดูภาคผนวก ข
หน้า 184

ดูภาคผนวก ข
หน้า 187

ม.ราชภัฏเชียงใหม่,
มหาวิทยาลัยมหิดล,
ม.สงขลานครินทร์,
ม.สงขลานครินทร์,

ดูภาคผนวก ข
หน้า 190

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

17

3-8399-00005-58-6

18

3-3505-00247-38-4

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นางสาววิลาสินี ศรีพรหม

นางสาวสิริวรรณ รวมแก้ว

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
ชื่อ
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา หลักสูตร

ปริญญาเอก

2553

Ph.D.

ปริญญาโท

2547

วท.ม.

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

2545
2555
2548

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.

ปริญญาตรี

2544

วท.บ.

Polymer
Chemistry
Polymer
Science
เคมี
ภูมิสารสนเทศ
การจัดการ
ทรัพยากร
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาการเกษตร

University of Sydney,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ม.สงขลานครินทร์,
ม.เทคโนโลยีสุรนารี,
ม.แม่โจ้,

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
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ภาระงานสอน
และผลงาน
ทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ข
หน้า 192

ดูภาคผนวก ข
หน้า 194

53
4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดให้นักศึกษาต้องทํา
โครงงานวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ โดยโครงงานวิจัยนั้นต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
ปัญหาจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการหรือชุมชน หรือ เป็นผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้
หรือ เป็นผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ หรือเป็นผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่วนหนึ่งของ
วิท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceedings) หรื อ ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการบนฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ-1) และ
สอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับภาคผู้ประกอบการหรือสังคม (Social Engagement)
1) การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว
โดยนักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เช่น ผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภายนอก หรือ
ผู้ใช้ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ เป็นผู้วิพากษ์การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยเพื่อส่งเสริมการทํางานเชิง
วิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคผู้ประกอบการหรือสังคม
2) การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ต้องกระทําในทุกภาคการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า ในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
3) การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยกําหนด และควร
มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เช่น ผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภายนอก หรือผู้ใช้
ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ ร่วมเป็นผู้วิพากษ์การสอบวิทยานิพนธ์ด้วยเพื่อส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
2) สามารถทํางานวิจัยเชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจยั
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทําวิจัย
5) สามารถนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
- แผน ก 1: ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
- แผน ก 2: ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
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5.4 จํานวนหน่วยกิต 18 หรือ 36 หน่วยกิต
- แผน ก 1: วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
- แผน ก 2: วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อการวิจัยที่
นักศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา
3) กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์
4) นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อรับข้อเสนอแนะและ
การประเมินผล
5) จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินตามผลการวิจัย โดยสอดคล้องเกณฑ์ที่กําหนด
2) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนําเสนอผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา
3) ประเมินผลจากรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 1. มี ร ายวิ ช าบั ง คั บ ที่ ค รอบคลุ ม PLO1 บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ความรู้ ด้ า นเท คโนโลยี แ ละการ และสิ่ ง แวดล้ อ มในการจั ด การปั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

จัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางทฤษฎี สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมตาม
และปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาทักษะใน หลักวิชาการ
การนํ า องค์ ค วามรู้ ม าใช้ ป ระกอบ PLO3 แสดงออกถึ ง ทั ก ษะการถ่ า ยทอด
การปฏิบัติงาน

ความรู้ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
PLO5 สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น เท ค โน โล ยี แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความรู้ การฝึกฝนและ
ทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

2. ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 1. มี ร ายวิ ช าที่ ก ระตุ้ น ให้ เกิ ด ความ PLO1 บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ตระหนักต่อคุณ ค่าและความสําคัญ และสิ่ ง แวดล้ อ มในการจั ด การปั ญ หาด้ า น
ของสิ่งแวดล้อม

สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ
PLO3 แสดงออกถึ ง ทั ก ษะการถ่ า ยทอด
ความรู้ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น

3. มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง 1. มี ก ติ ก า ใน ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบและวิ นั ย ในตนเอง เช่ น
และมีความเป็นผู้นํา
การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ํ า เสมอ ส่ ง งานตรงเวลา การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และเสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น
2. มีรายวิชาที่มอบหมายให้นักศึกษา

PLO2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในฐานะ
นั ก สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ธรรม พร้ อ มที่ จ ะ
พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
PLO3 แสดงออกถึ ง ทั ก ษะการถ่ า ยทอด
ความรู้ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการ

ทํ างาน เป็ น ก ลุ่ ม มี การกํ า ห น ด ทํางานร่วมกับผู้อื่น
หั ว หน้ า กลุ่ ม เพื่ อ สร้ า งภาวะผู้ นํ า PLO4 สื่ อ สารทั้ งด้ า นการฟั ง การพู ด การ
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี

อ่ าน แ ล ะก ารเขี ย น ได้ อ ย่ างต รงต าม
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

4. มี จ ริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ 1. มี ก ารสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่ PLO2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในฐานะ
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
วิชาชีพ
นั ก สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ
จรรยาบรรณวิ ชาชี พ เพื่ อ ให้ รู้ถึ งข้ อ ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ธรรม พร้ อ มที่ จ ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
วิชาชีพ

PLO3 แสดงออกถึ ง ทั ก ษะการถ่ า ยทอด
ความรู้ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น

5. มีผลงานทางวิชาการในระดับชาติ 1. จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ก ารเขี ย นบทความ
และนานาชาติ
วิ ช า ก า ร จ า ก ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ตี พิ ม พ์ บ ทความทางวิ ช าการ หรื อ
นํ าเสน อ ผ ลงาน ใน ก ารป ระชุ ม
ระดับชาติและนานาชาติ

PLO1 บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และสิ่ ง แวดล้ อ มในการจั ด การปั ญ หาด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ
PLO4 สื่ อ สารทั้ งด้ า นการฟั ง การพู ด การ
อ่ าน แ ล ะก ารเขี ย น ได้ อ ย่ างต รงต าม
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
PLO6 เสน อ แน วคิ ด เชิงวิ เ ค ราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่ อ นํ าไปสู่แนวทางการป้ องกั น
และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ลํ า ดั บ
ขั้นตอนเป็นระบบ

2. ผลลั พ ธ์ก ารเรีย นรู้ระดั บ หลั ก สู ต ร (PLOs) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานด้ านผลลั พ ธ์ ข องผู้ เรีย นตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
พลเมืองที่
ผู้ร่วม
ระดับหลักสูตร (PLOs)
(Generic Skill) (Specific Skill) ผู้เรียน
เข้มแข็ง
สร้างสรรค์
(Learner)
(Active
(Co-creator)
citizen)
PLO1 บูรณาการองค์ความรู้ดา้ น


เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO2 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม
รับผิดชอบในฐานะนักสิ่งแวดล้อม
ที่ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ดํ า เนิ น
ชี วิต อย่ างมี คุ ณ ธรรม พร้อ มที่ จ ะ
พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
2.1 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความมี วิ นั ย
ต ร ง ต่ อ เว ล า แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่
2.2 สามารถใช้ความรู้และทัก ษะ
ก า ร เป็ น นั ก สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมควบคู่ ไ ปกั บ
การใช้อํานาจหน้าที่อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2.3 มีทักษะทีพ่ ร้อมในการพัฒนา
ตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อมอยู่
เสมอ
PLO3 แสดงออกถึงทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
3.1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มไปยั ง ชุ ม ชนผ่ า นการ
ออกแบบกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ เกิ ด ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
3.2 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่
เคารพ กติ ก าข อ งสั ง คม มี จิ ต
สาธารณะและถื อ ประโยชน์ ข อง

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
พลเมืองที่
ผู้ร่วม
(Generic Skill) (Specific Skill) ผู้เรียน
เข้มแข็ง
สร้างสรรค์
(Learner)
(Active
(Co-creator)
citizen)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
3.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้ นํ า และสมาชิ ก ที่ ดี โดย
เข้ า ใจและยอมรั บ ความเป็ น พหุ
วัฒ นธรรม และร่วมแก้ปั ญ หาใน
กลุ่มทํางานอย่างสร้างสรรค์
PLO4 สื่อสารทัง้ ด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนได้
อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย
4.1 สามารถสร้ า งบรรยากาศที่
ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ก ารสื่ อ สารตรง
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย
4.2 สามารถสื่ อ สารข้ อ มู ล ด้ า น
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ใ ห้ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.3 ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ
เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ แ ล ะ
รูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย
ผ่ าน ก ารพู ด / เขี ย น ได้ อ ย่ าง
เหมาะสมเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ต รง
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย
PLO5 สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดย

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
พลเมืองที่
ผู้ร่วม
(Generic Skill) (Specific Skill) ผู้เรียน
เข้มแข็ง
สร้างสรรค์
(Learner)
(Active
(Co-creator)
citizen)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

อาศัยความรู้ การฝึกฝนและทักษะ
ท า ง เท ค นิ ค ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5.1 แสดงออกถึ ง ทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การ
ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
5.2 สามารถพั ฒ นาทั ก ษะทาง
เทคนิ ค ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ นํ า ไปใช้ ป้ อ งกั น
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
5.3 สามารถวิเคราะห์ ข้อ มู ลด้าน
สิ่งแวดล้อ มจํานวนมากที่ มีความ
ซับซ้อนเพื่อนําไปสู่การสรุปผลที่มี
ประโยชน์
5.4 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่ ได้ รับ การยอมรับ ในวงวิช าการ
ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
PLO6 เสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ เพื่ อ นํ า ไปสู่ แ นว
ทางการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมอย่างมีลําดับ ขั้นตอน
เป็นระบบ

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
พลเมืองที่
ผู้ร่วม
(Generic Skill) (Specific Skill) ผู้เรียน
เข้มแข็ง
สร้างสรรค์
(Learner)
(Active
(Co-creator)
citizen)
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและสังคม
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่าง ๆ
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป
5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558
ระดับปริญญาโท

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสาร
จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

PLO1 บู รณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อมในการจัดการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
PLO2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในฐานะนักสิ่งแวดล้อมที่มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
2.1 แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

2.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะการเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมจริยธรรม   
ควบคู่ไปกับการใช้อํานาจหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3 มีทักษะทีพ่ ร้อมในการพัฒนาตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

PLO3 แสดงออกถึงทักษะการถ่ายทอดความรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การทํางานร่วมกับผู้อื่น
3.1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมไปยัง   
ชุ ม ชนผ่ า นการออกแบบกิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

3.2 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่ เคารพกติ ก าของสั งคม มี จิ ต สาธารณะและถื อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษ ย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
3.3 สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในฐานะผู้ นํ า และสมาชิ ก ที่ ดี โดยเข้ า ใจและ
ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาในกลุ่มทํางานอย่างสร้างสรรค์
PLO4 สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.1 สามารถสร้างบรรยากาศที่ช่วยสนับสนุนให้การสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย
4.2 สามารถสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้อื่นได้อย่าง
ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.3 สามารถเลื อ กใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และรู ป แบบการนํ า เสนอที่
หลากหลายผ่ า นการพู ด / เขี ย นได้ อ ย่ า งเหมาะสมเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
PLO5 สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความรู้ การฝึกฝนและทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสาร
จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสาร
จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5.1 แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
สําหรับการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
5.2 สามารถพัฒนาทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อ
นําไปใช้ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
5.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจํานวนมากที่มีความซับซ้อนเพื่ อ
นําไปสู่การสรุปผลที่มีประโยชน์
5.4 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการด้านเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม
PLO6 เสนอแนวคิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เพื่ อ นํ า ไปสู่ แ นวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีลําดับขั้นตอนเป็นระบบ
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาโท
ผลลัพธ์การเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO1 บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ
1) นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาตามที่ 1) ป ร ะ เมิ น ค ว า ม สํ า เร็ จ แ ล ะ
หลั ก สู ต รกํ า หนดและศึ ก ษาค้ น คว้ า ความสามารถทางวิ ช าการของ
ความรู้ตลอดการทําวิทยานิพนธ์
นั ก ศึ ก ษาจากการสอบในรายวิ ช า
2) มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยตนเอง ต่างๆ การจัดทําและเสนอรายงาน
และแบบ active learning
ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
3) สอนและอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ วิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ
เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในวิจัย การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การ
4 ) ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง สอบวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ผลงานวิจัย
5) ใช้ตัวอย่างจริงในการเรียนการสอน 2) ติดตามความสําเร็จของนักศึกษา
6) จั ด การบรรยายหรื อ ฝึ ก อบรมโดย ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ทางเทคโนโลยี แ ละการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
PLO2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในฐานะนักสิ่งแวดล้อมที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
2.1 แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย 1 ) ส ร้ างก ติ ก าใน ก าร ส ร้างค ว าม 1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
ต ร ง ต่ อ เว ล า แ ล ะ มี ค ว า ม รับผิดชอบและวินัยในตนเอง
นั ก ศึ ก ษ าในการส่ ง งานที่ ได้ รั บ
รับผิดชอบในหน้าที่
2) สอดแทรกเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบใน มอบหมาย การนําเสนอผลงานการ
หน้ าที่ การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การเข้ าใจ ค้ น ค ว้ า ห รื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
วัฒนธรรมขององค์กร ในรายวิชาต่างๆ กฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายให้นักศึกษาทํางานโดยการ 2) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
ฝึ ก การค้ น คว้ า วิ จั ย และการนํ า เสนอ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลงาน รวมไปถึงฝึกความรับผิดชอบ
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
การทําปฏิบัติการหรือกิจกรรมต่างๆ
2.2 สาม ารถ ใช้ความ รู้ แ ละ 1) อาจารย์ ผู้ ส อนสอดแทรกคุ ณ ธรรม 1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
ทักษะการเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน การทําปฏิบัติการหรือกิจกรรมต่างๆ
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมควบคู่ ไป การสอน
กั บ การใช้ อํ า นาจหน้ า ที่ อ ย่ า ง
ถูกต้องเหมาะสม
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ระดับหลักสูตร (PLOs)
2.3 มี ทั กษ ะที่ พ ร้ อ มในการ
พั ฒ น าต น เอ งใน ฐ าน ะ นั ก
สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1) อาจารย์ ผู้ ส อนแนะนํ าแหล่ งค้ น คว้ า 1) ประเมินจากคุณภาพของผลงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
2) ประเมิ น จากความหลากหลาย
2) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักค้นคว้า ผ่าน ของแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาใช้
การมอบหมายงานค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
งานนําเสนอ หรือการเขียนบทความทาง
วิชาการ
3) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มอบรม
หรือฝึกปฏิบัติ
PLO3 แสดงออกถึงทักษะการถ่ายทอดความรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
3.1 สาม ารถ ถ่ า ยท อ ด อ งค์ 1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 1) ประเมินจากคุณภาพของผลงาน
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียน ของกลุ่ม และผลงานของผู้ เรีย นใน
จัดการสิ่งแวดล้อมไปยังชุมชน การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ
กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน
ผ่านการออกแบบกิจกรรมด้าน 2 ) ส อ ด แ ท ร ก จิ ต สํ า นึ ก ข อ ง ก า ร 2) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
สิ่งแวดล้อ มเพื่ อส่งเสริมให้ เกิ ด ดํ า เนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ข องเพื่ อ น การเรียนและการปฏิบัติงานที่ได้รับ
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและ มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการสอน และการ มอบหมาย
สิ่งแวดล้อม
ทํากิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมิ น จากผลการประเมิ น
3) ส่ ง เสริม ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ใน ตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนามให้เกิดการ 4) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในการ
ทํางานเป็นกลุ่ม
เรียนการสอนและการทํ ากิ จกรรม
ต่าง ๆ
3.2 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ น 1) ประเมิ น จากความสามารถใน
เคารพกติ ก าของสั ง คม มี จิ ต การฝึกทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูด ด้ า นการพู ด การตอบประเด็ น
สาธารณะและถือประโยชน์ของ การฟั ง และการเขี ย น ระหว่ า งผู้ เรี ย น ปัญหาต่างๆ ในการนําเสนอผลงาน
เพื่ อ น ม นุ ษ ย์ เป็ น กิ จ ที่ ห นึ่ ง ผู้สอน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
สังคม และสิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชน ห รื อ เป็ นผู้ ช่ ว ย
อาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น 1) จัด ส ถ าน ก ารณ์ จําลอ ง เพื่ อ ให้ 1) ประเมิ น จากความสามารถใน
ในฐานะผู้ นํ า และสมาชิ ก ที่ ดี นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรม ด้ า นการพู ด การตอบประเด็ น
โดยเข้าใจและยอมรับความเป็น 2) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมภาคสนามเพื่ อ ให้ ปัญหาต่างๆ ในการนําเสนอผลงาน
พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ร่ ว ม นักศึกษาปฏิบัติจริง
2) ประเมินจากคุณภาพของผลงาน
แก้ ปั ญ หาในกลุ่ ม ทํ า งานอย่ า ง 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
สร้างสรรค์
กิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชน ห รื อ เป็ นผู้ ช่ ว ย
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

อาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
PLO4 สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.1 สามารถสร้างบรรยากาศที่ 1) กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน และ 1) ประเมินจากความสามารถในการ
ช่วยสนับสนุนให้การสื่อสารตรง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
ควบคุมสถานการณ์ การถาม-ตอบ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ 2 ) ป ร ะ เมิ น จ าก บ ท บ า ท ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย
ทํางานเป็นกลุ่มหรือทํางานร่วมกับชุมชน นักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คคล และความรั บ ผิ ด ชอบ ต าม
บทบาทของการเป็ น ผู้ นํ า และผู้ ต าม
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ทั ก ษะการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
4.2 สามารถสื่อสารข้อมูลด้ าน 1) มี กิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ ร่ว มกั บ ชุ ม ชน 1) ประเมินจากบทบาท บุคลิกภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อสร้ า งความ ฝึกการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และรับ และวิ ธี ก ารสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษา
เข้ าใจให้ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งตรงตาม ฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ระหว่างการทํากิจกรรม
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 2) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาหรื อ ค้ น คว้ า ด้ ว ย 2) ประเมิ น จากเนื้ อ หาและวิ ธีก าร
ตนเอง และให้ นํ าเสนอข้ อมู ล นั้ น ในชั้ น กลยุทธ์ในการนําเสนอของนักศึกษา
เรียน
4 .3 ส า ม า ร ถ เลื อ ก ใช้ สื่ อ 1) จัดให้มีการค้นคว้าและนําเสนอหน้า 1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ ชั้นเรียน
ใช้ ทั ก ษ ะ ก ารสื่ อ ส ารทั้ งที่ เป็ น
รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เ ส น อ ที่ 2) กํ า หนดให้ มี ก ารเสนอผลงานการ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในชั้ น
หลากหลายผ่านการพูด/ เขียน ค้ น คว้ า ในรู ป แบบของบทความทาง เรียน
ได้อ ย่ า งเห มาะสม เพื่ อการ วิชาการ
2) ประเมินจากความเหมาะสมของ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การเลือกใช้เทคโนโลยีหรือรูปแบบ
และกลุ่มเป้าหมาย
การนําเสนอ
3) ป ร ะ เมิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ข อ ง
บทความของนักศึกษา
PLO5 สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความรู้ การ
ฝึกฝนและทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5.1 แสดงออกถึงทัก ษะการใช้ 1) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 1) ประเมิ น ผลจากคุ ณ ภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษ าได้ ใ ช้ และรู้ จั ก ผลงาน
สื่อสารที่ เหมาะสมสําหรับ การ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินผลจากการนําเสนอ
ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
2) จัดให้มีการสัมนาจากอาจารย์พิ เศษ 3) ประเมิ น จากผลการทดสอบ
หรื อ วิ ท ยากรภายนอก หรื อ กิ จ กรรม ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

5.2 สามารถพั ฒ นาทั ก ษะทาง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปใช้ป้องกัน
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
5.3 สามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ด้านสิ่งแวดล้อมจํานวนมากที่มี
ความซั บ ซ้ อ นเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก าร
สรุปผลที่มีประโยชน์
5.4 สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้
ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในวง
วิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

อบรมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีการค้นคว้าและนําเสนอหน้า
ชั้น
1) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมฝึ ก ปฎิ บั ติ ผ่ านการ
สร้ า งแบบจํ า ลอง แบบประมวลผล
วิ เ ค ราะ ห์ แ ล ะ สั งเค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ที่
กําหนดให้
1) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมภาคปฎิ บั ติ ก ารที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางเทคนิค

สารสนเทศที่เหมาะสมกับงานวิจัย
นั้น
1) ประเมิ น ผลจากคุ ณ ภาพของ
ผลงาน

1) ประเมิ น ผลจากคุ ณ ภาพของ
ผลงาน

1) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา 1) ประเมิ น ผลจากคุ ณ ภาพของ
ได้ ล งไปปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ์ จ ริ ง ผลงาน
หรือในชุมชน
2) ประเมิ น ผล จากบุ ค ลิ ก ภาพ
2) มอบหมายให้นักศึกษาเสนอแนวทาง บทบาท และปฏิกิริยาของนักศึกษา
แก้ ปั ญ หาที่ พ บจากการลงพื้ น ที่ แล้ ว ระหว่างลงทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน
ร่วมกับสมาชิก ในชั้น เรียนและอาจารย์
ผู้สอนอภิปรายปัญหานั้น
PLO6 เสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนําไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ลําดับขั้นตอนเป็นระบบ
1) จัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาให้ 1) ประเมิ น ผลจากบทบาทของ
ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นักศึกษา ในฐานะผู้นําเสนอ ผู้ถาม
ในเชิ ง ลึ ก และนํ าเสนอเพื่ อ แลกเปลี่ ย น ผู้ตอบคําถาม ระหว่างการสัมนา
ความคิดเห็นในห้องประชุม
2) ประเมิ น ผลจากคุ ณ ภาพของ
2) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา ผลงาน
ได้ ล งไปปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ์ จ ริ ง 3) ประเมิ น ผล จากบุ ค ลิ ก ภาพ
หรือในชุมชน
บทบาท และปฏิกิริยาของนักศึกษา
3) มอบ ห มายงาน ห รื อ กระตุ้ น ให้ ระหว่างลงทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน
นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้ง
เสนอแนวทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ระดับปริญญาโท
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
รายวิชาและหน่วยกิต

PLO1

PLO2
2.1 2.2

หมวดวิชาบังคับ
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
978-502 กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
978-503 ระเบียบวิธีวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมและ
สถิติ
978-504 สัมมนา*
หมวดวิชาเลือก
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารใน
สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
978-512 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขั้นสูง
978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม
978-515 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ

PLO3
2.3

PLO4

3.1 3.2

3.3


4.1

PLO5

4.2 4.3

5.1

5.2

5.3

PLO6
5.4
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
รายวิชาและหน่วยกิต

PLO1

PLO2

PLO3

2.1 2.2

2.3

3.1 3.2

PLO4
3.3

4.1

PLO5

4.2 4.3

5.1

5.2

5.3









PLO6
5.4

978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ
ขั้นสูง
978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
978-518 นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
978-519 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
978-611 การฟืน้ ฟูพื้นที่ปนเปือ้ นขั้นสูง



















 









































978-612 การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม



 









978-613 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
978-614 การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช
978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง



 























































 













978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
และการอนุรกั ษ์
978-523 การจัดการสิง่ แวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ
978-524 มลพิษทางทะเลขั้นสูง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
รายวิชาและหน่วยกิต

PLO1

PLO2
2.1 2.2

PLO3
2.3

3.1 3.2

3.3


978-531 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน









978-532 การท่องเที่ยวชายฝัง่ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
978-533 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม
978-541 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

















 



 


4.1

4.2 4.3





5.1

5.2

5.3

PLO6
5.4




























 















 













978-545 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการ
วิเคราะห์
978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบ
หลายเกณฑ์
978-547 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการ
สร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
978-548 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
978-549 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ



 















 















 



























 









978-641 การทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง













978-543 ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขนั้
สูง
978-544 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง





PLO5



978-542 ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขั้นสูง



PLO4
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
รายวิชาและหน่วยกิต

PLO1

PLO2
2.1 2.2

PLO3
2.3

3.1 3.2

PLO4
3.3

PLO5

4.1

4.2 4.3

5.1







5.2

PLO6

5.3

5.4





978-642 การสํารวจทางธรณีฟสิ ิกส์



 



978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม









978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา1*



















978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา2*



















วิทยานิพนธ์
978- 601 วิทยานิพนธ์
978-602 วิทยานิพนธ์




 
 





















 
 
















หมายเหตุ : * เป็ น รายวิช าที่ ไม่ ส ามารถระบุ ผลการเรีย นรู้ได้ เนื่ อ งจากหั วข้ อ และเนื้ อ หาของรายวิชาจะปรับ เปลี่ ย นไปในแต่ ละปี ก ารศึ ก ษาให้ สอดคล้อ งกั บ ความจํ าเป็ น และ
ความต้องการของนักศึกษาตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
รายละเอียด
1 สามารถสื่ อ สารทั้ ง ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในการจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน และสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในสังคม
2 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดย
อาศัยความรู้ การฝึกฝนและทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คิดเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ใช้ความรู้และทักษะการเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้อํานาจ
หน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็จการศึกษา
1) การทวนสอบรายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบประมวลผลการสอนรายวิชาหรือแผนการสอนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้นๆ รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วน และสามารถปฏิบัติได้
2) การทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์และสัมมนา
มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
จะต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิตที่สอบผ่าน/ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล รวมทั้งการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ในองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) หลักสูตรมีการประเมินภาวะการได้งานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา
อาชีพ อัตราเงินเดือน รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
2) การติดตามความเห็นมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ความพร้อม ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ จากสาขาที่เรียนรวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆที่กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
3) การประเมินความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน
4) การติดตามรางวัลผลงานและเกียรติคุณของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งในด้านสังคมและวิชาการ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ เป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ว่าด้ วยการศึ ก ษาชั้น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แผน ก 1
1) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3) สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณ สมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
แผน ก 2
1) ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์ก ารพิ จารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
5) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณ สมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
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4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์ตอ่ หลักสูตรได้หลายช่องทาง ดังนี้
1) กล่องใส่เอกสารรับข้อร้องเรียน
2) ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/เลขานุการหลักสูตร
3) ร้องเรียนโดยตรงต่อคณบดี
กระบวนการดําเนินการต่อข้อร้องเรียนและอุทธรณ์ของนักศึกษามีขั้นตอน ดังนี้
1) รับเรือ่ งร้องเรียนจากหลายช่องทาง
2) นําเรื่องทีร่ ้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเพือ่ หา
ข้อสรุปและวิธีการแก้ปัญหา
3) นําเสนอผลการพิจารณาการร้องเรียนและวิธีการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ ให้ความเห็นชอบ
หรือเสนอแนวทางในการแก้ปญ
ั หาเพิ่มเติม
4) ตัวแทนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้รอ้ งเรียนทราบ
5) ทําเอกสารบันทึกข้อความ หรือประกาศ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะได้ปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสําหรับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในอนาคตที่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกัน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่่
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์
การเตรียมการในระดับคณะ
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ หลักสูตรที่สอน และให้คําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
2) มอบหมายอาจารย์อาวุโสให้เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คําแนะนํา คําปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวใน
ระยะแรก ตลอดจนประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
3) จัดอาจารย์ประจํา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานและแนะนําอาจารย์พิเศษให้มีความเข้าใจหลักสูตรและบทบาทของ
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครูมือ
อาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการ
สอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3) มีการสนับสนุนอาจารย์ให้ทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
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4) ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพเป็นรอง
5) จัดทุนสนับสนุนการทําวิจัยทั้งในรูปแบบโครงการวิจัยเดี่ยว โครงการวิจัยชุด และโครงการวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษา
6) จัดสรรทุนสนับสนุนการเดินทางไปทําวิจัยต่างประเทศระยะสั้น 3 เดือนแก่คณาจารย์ของคณะ
7) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
8) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ

78
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
2) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ทํ า หน้ า ที่ วางแผน ดํ า เนิ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทําหน้าที่จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
5) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
เป้าหมาย
วิธีการดําเนินการ
วิธีการประเมินผล
1. หลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย โดย - ประเมินความพึ งพอใจของหลักสูต ร - หลั ก สู ต รได้ รับ การรับ รองจาก
สป.อว.
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
แ ล ะ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย
- มีผู้เข้าเรียนตามเป้าหมาย
ทันหรือเป็นผู้นําในการสร้างองค์
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี - มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณ ะ - ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ งพอใจใน
ระดับมากถึงมากที่สุด
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ปี
- ผลการประเมินจากคณะกรรม
และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
การทั้งภายในและภายนอกอยู่
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ในระดับดีขึ้นไป
- จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล ทางด้ า นนั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ อุปกรณ์การทดลอง เครื่องมือ
วิ จั ย งบประมาณ ความร่ ว มมื อ กั บ
ต่ า งประเทศ ผลงานทางวิ ช าการ
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ใน
การประเมินของคณะกรรมการ
2. การเรียนการสอนมี คุณ ภาพตาม - มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- จํ า นวนและรายชื่ อ คณาจารย์
มาตรฐาน
- กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ํา
ประจํ า ประวั ติ อ าจารย์ ด้ า น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
กว่ า ปริ ญ ญาเอกหรื อ ปริ ญ ญาโทที่ มี
ตํ าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร มี จํ าน ว น
พัฒนาอบรมของอาจารย์
คณาจารย์ ป ระจํ า ไม่ น้ อ ยกว่ า เกณฑ์ - จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
มาตรฐาน
เรีย นรู้ และบั น ทึ ก กิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้
- มี ร ะบบการรายงานข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร
การจัดการศึกษา และข้อมูลอาจารย์ - จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
ผู้สอนทุกภาคการศึกษา
และวิ ช าเรี ย นที่ มี แ นวทางให้
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วิธีการดําเนินการ
วิธีการประเมินผล
- มี ก ารประเมิ น ผลอาจารย์ ผู้ ส อนโดย
นั ก ศึ ก ษ าได้ ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า
นั ก ศึ ก ษ าทุ ก ภาคการศึ ก ษา และ
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
รายงานผลการประเมิน เพื่อนําผลการ - ผลการประเมิ น การเรี ย นการ
ป ร ะ เมิ น ไป ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น
สอน อาจารย์ ผู้ ส อน และการ
การเรียนการสอน
ส นั บ ส นุ น ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
- มีก ารตรวจสอบ สั ง เขป รายวิ ช า
ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย น รู้ โ ด ย
ข้ อ ส อ บ แ ล ะ เก ร ด ใน ทุ ก ภ า ค
นักศึกษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
การศึกษา
ทุกรายวิชา
- จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี - จํานวนรายวิชาที่มีการสอนแบบ
ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี
active learning
กิ จ กรรมประจํ า วิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
- สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ นํ า
ใน ท างวิ ช าก าร แ ล ะ /ห รื อ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือในด้าน
ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม อาจารย์ ประจําหลัก สูตรให้ ไป
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
3. มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ - มีกระบวนการติดตามผลการเรียนและ - ผลการสอบวิทยานิพนธ์
ค วาม ก้ าวห น้ าวิ ท ย านิ พ น ธ์ ข อ ง
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี
- ส รรห าค ณ ะ ก รรม ก ารที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบ โครง
ร่ า ง แ ล ะ ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ที่ มี
ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญใน
หัวข้อวิทยานิพนธ์นั้น ๆ
- จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรายงานความ
ก้ าวห น้ าวิ ท ย านิ พ น ธ์ ใ น ทุ ก ภ าค
การศึ ก ษาต่ อ คณาจารย์ ในหลั ก สู ต ร
ผ่านรายวิชาสัมมนา
- จัดกิจกรรม research clinic เพื่ อช่วย
ให้คําแนะนําแก่นักศึกษาที่มีปัญหาใน
การทําวิจัย
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4. การประกันคุณภาพบัณฑิต

วิธีการดําเนินการ
วิธีการประเมินผล
- นักศึกษาที่จบการศึกษาต้องเป็นไปตาม - การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.
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2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทําการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตจากนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผูส้ ําเร็จการศึกษา
1) มีการสํารวจการได้งานทําของบัณ ฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ลงในวารสาร/เอกสาร/สิ่งพิมพ์
วิชาการ
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษา
1) บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการรับสมัคร
2) หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรจะทําการพิจารณาใบสมัครและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และกําหนดวันสอบสัมภาษณ์
3) หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์สอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยจะ
มีการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนสอบทุกครั้ง
4) กรรมการสอบส่งคะแนนสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรนําผลคะแนนมาพิจารณาตัดสินการ
รับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
5) บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งแจ้งกําหนดการวันรายงานตัว
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแนะนําหลักสูตร ชี้แจงเรื่องทุนการศึกษา และ
พูดคุย แนะนําเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) จั ด การเรี ย นการสอนแบบ active learning โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต์ ท างปฏิ บั ติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง
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2) การเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง การยกตัวอย่างกรณี ศึกษาในรายวิชาต่างๆ และการดูงานโครงการใน
พระราชดําริฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
3) จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงพิเศษเฉพาะเรื่อง
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1) การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควรปฏิบัติ
2) การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา
มีการจัดทําแบบสํารวจออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จ
การศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
3) การจัดการข้อร้องเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีช่องทางหลักๆ ได้แก่
- กล่องใส่เอกสารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน
- ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน
- รวมถึงร้องเรียนโดยตรงผ่านคณบดี
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการทํางานสายอาชีพด้านเทคโนโลยี
และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ความเชี่ ย วชาญในการใช้ ภ าษาอั งกฤษ ความตั้ งใจทํ า งานและปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่ม รวมถึงความกระตือรือร้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตร
มีก ารคัด เลือกอาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร โดยให้ ส อดคล้อ งและเป็ น ไปตามการบริห ารจัดการหลัก สูต รตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุ กรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อเตรียมไว้สําหรับการทบทวนประจําปี ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.2 คุณภาพคณาจารย์
1) มีระบบการติดตามและจัดทําฐานข้อมูล เพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
2) มีระบบการติดตามและจัดทําฐานข้อมูล เพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์
1) มีก ารรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์ เพื่อนํ ามาใช้ในการ
ปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์
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2) มีการจัดทําแบบสํารวจออนไลน์ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในระดับสากล และดูความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3) อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีการประชุมเกี่ยวกับรายวิชา
ที่ควรยุบหรือเพิ่มใหม่
4) ทําการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
5) ทําการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) การพิจารณากําหนดผู้สอน
มี ก ารพิ จ ารณาและกํ า หนดผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าให้ มี คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ของรายวิชานั้น ๆ
2) การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4
มีการกํากับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึงมีระบบการติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
มคอ.3 และ มคอ. 4
3) การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
มีการจัดช่องทางการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 4 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน
ช่องทางที่ 2: ประธานหลักสูตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ช่องทางที่ 3: รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หรือรองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษา
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา
มีช่องทางการร้องเรียนหรือส่งคําอุทธรณ์ของนักศึกษา รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการอุทธรณ์ของ
นักศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจากรายงานผลการเรียนรู้
นักศึกษาที่จัดทําขึ้นใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา และมีกรรมการในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจั ด สรรงบประมาณประจํ า ปี ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิน รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ารทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ ตํารา และสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลจากห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต และสามารถ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยผ่านบริการระบบ
ยืม - คืน ระหว่างห้องสมุด มีความร่วมมือในท้องถิ่นกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่ ว มกั น และสามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารในห้ อ งสมุ ด เครื อ ข่ า ย PULINET (Provincial University Library
Network)
6.2.1 ห้องสมุด
สําหรับวารสารวิชาการทางห้องสมุดไม่ได้ดําเนินการบอกรับในรูปแบบตัวเล่ม แต่สามารถเข้าใช้งานวารสาร
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง โดยแบ่ง
สาขาวิชาดังนี้
ตาราง 1 จํานวนวารสารออนไลน์จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
Agricultural Science
Business, Economics, Finance & Accounting
Chemistry
Computer Science & Information Technology
Earth & Environmental Science
Health Sciences
Life Sciences
Mathematics & Statistics
Physical Sciences & Engineering
Social Sciences
Veterinary Science
จํานวนทั้งหมด

จํานวน
248
356
294
121
213
2,314
636
228
1,142
853
18
6,423

นอกจากนี้ห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตยังมีความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆ ในประเทศ อาทิเช่น
PULINET (Provincial University Library Network) แ ล ะ PSULINET (Prince of Songkla University Library
Network) เพื่อร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันตลอดจนการให้บริการยืม-คืนตัวเล่มระหว่างห้องสมุด
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6.2.2 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
สถานที่ (เฉพาะรายการที่สําคัญ) ที่มีอยู่แล้วของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวน (ห้อง)
1
ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ (AERIC)
1
2
ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน
6
- ห้องปฏิบัตกิ ารเคมี
- ห้องปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย์
- ห้องปฏิบัตกิ ารชีววิทยา
- ห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา
- ห้องปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์
- ห้องปฏิบัตกิ ารสิ่งแวดล้อม
3
ห้องปฏิบัตกิ ารเคมีสิ่งแวดล้อม
1
4
ห้องปฏิบัตกิ ารชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
1
5
ห้องพักนักศึกษาโปรเจค และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3
จํานวนทั้งหมด
12
อุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
ลําดับที่
รายการ
1 Total Kjeldehl-Nitrogen (TKN) Digestion
2 High performance liquid chromatography (HPLC) with
diode array detector (DAD)
3 Gas chromatography (GC) with flame ionization
detector (FID) and mass spectrometer (MS)
4 Inductively coupled plasma optical emission
spectrometer (ICP-OES)
5 Atomic absorption spectrophotometer (AAS)
6 Fourier transform infrared spectrophotometer
attenuated total reflectance (FTIR-ATR)
7 Ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrophotometer
8 Nitrogen generator
9 Ultrapure water filtration system (Type I, III, III)
จํานวนทั้งหมด

จํานวนเครื่อง (ชุด)
1
1
1
1
1
1
2
1
2
11
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณาจารย์สามารถประสานงานกับห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
บริก ารให้ อาจารย์และนั ก ศึ ก ษาได้ ค้นคว้าและใช้ป ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ หนั งสื อนั้ น
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น
นอกจากนี้คณะได้จัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการ
สอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของคณะ ทําหน้าที่ประสานงานการจัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต และ
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะ
อํานวยความสะดวกในการสอนภาคปฏิบัติและการใช้สื่อของอาจารย์ ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
การประเมินผล
เป้าหมาย
การดําเนินการ
1. จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 1. จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นมั ล ติ มี เดี ย ที่ มี - รวบรวมจัดทําสถิติ จํานวน
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา
ทดลอง ทรัพยากรสื่อและช่องทางการ ประสิทธิภาพ
ชั่ ว โมงการใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เรียนรู้ ที่มีความพร้อม เพื่อสนับสนุน 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี และเครื่อ งมื อ ความเร็วของระบบ
ทั้ งก ารศึ ก ษ าใน ห้ อ งเรี ย น น อ ก เครื่องมื อทั นสมั ย เพื่ อให้ นั กศึ กษา เครือข่ายต่อหัวนักศึกษา
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วย สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อม - จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งเรี ย นในวิ ช า
ตนเองอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
เรียนที่ มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์
3. จั ด ให้ มี เค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ห้ อ ง ต่างๆ
ปฏิบัติการที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ - สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และ
และพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติการ
ทดลองหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ย ใช้งานหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิทัล
ตนเองที่เหมาะสมและเพียงพอ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
4. จัดให้มีห้องเรียนเสมือนเพื่อ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติการ
นอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง
5. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนั งสื อ ตํ า รา วารสาร ฐานข้ อ มู ล
และสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการ
สื บ ค้ น ค ว า ม รู้ ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ระดับปริญญาโท
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครัง้
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานทีร่ ายงานในผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนของผู้เรียนจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม
และการตอบคําถามในชั้นเรียน
2) ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาของผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
3) ประเมินทักษะในการนําความรู้มาวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การ
นําเสนอผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่ ได้รับ มอบหมายเป็ นกลุ่ม และจากการนํ าเสนอโครงร่างและสอบป้ องกั น
วิทยานิพนธ์ของแต่ละบุคคล
4) ประเมินทักษะในการใช้สื่อเพื่อนําเสนอผลงาน ทักษะการสื่อสารจากการนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนากลยุทธ์
การสอนในภาพรวม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) มีการให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษา
2) มีการรายงานผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ของอาจารย์ต่อไป
3) มีการสังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
4) คณะดําเนินการรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงทัก ษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษาของหลักสูตรทุก
สิ้นปีการศึกษา
2) มีการประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาต่อหลักสูตรทุกปีการศึกษา
3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปีการศึกษา
4) มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกตามกรอบระยะเวลาของ
การประกันคุณภาพทุกปีและการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
5) มีการนําผลการประเมินจากทุกฝ่ายมาทําการวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและใช้กําหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีและใช้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 12 ดัชนีตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร เพื่ อรายงานผลการดํ าเนิ น การต่อ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่ างน้ อย 3 คน โดยมี ผู้ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชาที่ เกี่ย วข้ องกับ เทคโนโลยี และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน โดยกําหนดให้มีการประเมินในกรอบเวลาเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
1) คณาจารย์จัดทํารายงานประเมินผลรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นภาคการศึกษา
2) ประธานหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการคณะ
เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรทุกปี
3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
กลยุทธ์การสอนทุกปีการศึกษา
4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอนตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ข
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ค
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ ัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร
ภาคผนวก ง
ง-1 สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
ภาคผนวก จ
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
จ-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ก
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ส่วนที่ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หมวดวิชา/กลุม่ วิชา
โปรแกรมแบบปกติ
แผน ก 1
แผน ก 2
แผน ก 1
แผน ก 2
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
9
9
หมวดวิชาเลือก
9
9
วิทยานิพนธ์
36
18
36
18
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
36
36
36
36
ส่วนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
1. ปรัชญาของ
มุ่งผลิตมหาบัณ ฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
หลักสูตร
ในการสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ ท างด้ านเทคโนโลยี ในการสร้างองค์ ค วามรู้ใหม่ ท างด้านเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถบู รณาการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถบู รณาการ
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่
เหมาะสม ในการจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ ห า เหมาะสม ในการจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ ห า
สิ่ งแวดล้ อ ม ทรัพ ยากร และ การท่ อ งเที่ ย ว ใน สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ การ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าค และประเทศ เพื่ อ การ ท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพื่ อการพั ฒ นาทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ
2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ
ของหลักสูตร
ทางด้ านเทคโนโลยี แ ละการจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการจั ด การ
และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่ อ
2. เพื่อผลิตมหาบัณ ฑิตที่สามารถบูรณาการ พัฒ นาพื้น ที่ในระดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ
องค์ ค วามรู้ด้ า นเทคโนโลยี นวัต กรรม และภู มิ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ปัญญา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ
2) เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถทํ า วิ จั ย
การท่องเที่ ยว เพื่ อพั ฒ นาพื้ นที่ ในระดับ ท้ องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีและการ
และระดั บ ประเทศ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี จัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ประสิทธิภาพ
โดยเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถทําวิจัย และ ระดับสากล
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการ
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และจริยธรรมต่อวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพใน
โดยเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ สิท ธิข องผู้อื่น และมีค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ ตนเอง
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ระดับสากล
4. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมต่อวิชาชีพ มีระเบียบวินัย เคารพใน
สิท ธิของผู้อื่ น และมี ความรับ ผิด ชอบต่อ ตนเอง
และสังคม
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และสังคม

ส่วนที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
1) หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิง่ แวดล้อมแบบ 978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิง่ แวดล้อมแบบ
บูรณาการ
3(3-0-6)
บูรณาการ
3((3)-0-6)
978-502 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5 ) ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
978-503 ระเบียบวิธีวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมและสถิติ
978-503 ระเบียบวิธีวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมและสถิติ
3(3-0-6)
3((3)-0-6)
978-504 สัมมนา*
1(0-2-1) 978-504 สัมมนา*
1(0-2-1)
หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคน
หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต

978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําทิง้
3(3-0-6)
978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)

รายวิชาเพิ่มใหม่
978-502 กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
3((3)-0-6)
2) หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยวิชาตามกลุ่มวิชา ดังนี้
(1) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 13 รายวิชา ประกอบด้วย
รายวิชา/ชุดวิชา ดังนี้
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วย
เครื่องมือขั้นสูง
6((4)-6-8)
978-512 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
3((3)-0-6)
978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขั้นสูง 3((3)-0-6)
978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)

978-515 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบ

978-515 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบ

2) หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยวิชาตามกลุ่มวิชา ดังนี้
(1) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 14 รายวิชา ประกอบด้วย
รายวิชา ดังนี้
978-511 เทคนิคการวิเคราะห์มลสาร
3(3-0-6)
978-512 การจัดการขยะและเทคโนโลยี

3(3-0-6)
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บูรณาการ
3(3-0-6)
978-516 การป้องกันมลภาวะแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
978-518 นาโนเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
978-519 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
จัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปือ้ น
3(3-0-6)
978-612 การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม 3(3-0-6)
978-613 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย
3(3-0-6)
978-614 ชีวฟิสิกส์สําหรับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
978-615 การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 3(3-0-6)
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บูรณาการ
3((3)-0-6)
978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
3((3)-0-6)
978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
978-518 นาโนเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
978-519 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปือ้ นขั้นสูง
3((3)-0-6)
978-612 การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6)
978-613 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย
3((3)-0-6)
เพิ่มเป็นกลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม
978-614 การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 3((3)-0-6)

(2) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จํานวน 5 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
3(3-0-6)
978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและการ
อนุรักษ์
3(3-0-6)
978-523 การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
3(3-0-6)
978-524 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแบบ
บูรณาการ
3(3-0-6)
978-525 มลพิษทางทะเล
3(3-0-6)

(2) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จํานวน 4 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
3((3)-0-6)
978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและการ
อนุรักษ์
3((3)-0-6)
ยกเลิกรายวิชา

(3) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จํานวน 5 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-531 หลักการการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
978-532 การจัดการผลกระทบการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
978-533 การจัดการกระบวนการชายฝัง่ ของการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
978-534 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม

(3) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จํานวน 3 รายวิชา ประกอบด้วย
รายวิชา ดังนี้
978-531 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน 3((3)-0-6)
ยกเลิกรายวิชา
978-532 การท่องเที่ยวชายฝัง่ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
978-533 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม

978-523 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแบบ
บูรณาการ
3((3)-0-6)
978-524 มลพิษทางทะเลขั้นสูง
3((3)-0-6)
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978-535 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
จํานวน 13 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-541 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก
3(2-2-5)
978-542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
978-543 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
978-544 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
978-545 การประมวลผลภาพดิจิตอลสําหรับภูมิ
สารสนเทศ
3(2-2-5)
978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นทีแ่ บบหลาย
เกณฑ์
3(2-2-5)
978-547 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่และการสร้าง
แบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
978-548 ภูมิสารสนเทศเพือ่ การจัดการพิบตั ภิ ัย
3(2-2-5)
978-549 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
978-641 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
978-642 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ 3(2-2-5)
978-643 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
978-644 การประเมินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
3(3-0-6)

3((3)-0-6)
ยกเลิกรายวิชา
(4) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
จํานวน 11 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
978-542 ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขั้นสูง 3((2)-2-5)
978-543 ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
6((4)-6-8)
978-544 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
3((2)-2-5)
978-545 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการวิเคราะห์
3((2)-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
978-546 การวิ เคราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจเชิ งพื้ น ที่ แ บบหลาย
เกณฑ์
3((2)-2-5)
978-547 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้าง
แบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3((2)-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
978-549 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ 3((2)-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับ
978-541 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 3((2)-2-5)
รายวิชาเพิ่มใหม่
978-548 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3((2)-2-5)
978-641 การทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3((2)-2-5)
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978-642 การสํารวจทางธรณีฟสิ ิกส์
3((2)-2-5)
กลุ่มวิชาเพิ่มใหม่
(5) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและ
นวัตกรรม จํานวน 1 ชุดวิชา ดังนี้
978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
9((6)-9-12)

(5) รายวิชาเลือกทั่วไป จํานวน 2 รายวิชา ประกอบด้วย
รายวิชา ดังนี้
978-551 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 3(x-y-z)
978-552 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(x-y-z)

(6) รายวิชาเลือกทั่วไป จํานวน 2 รายวิชา ประกอบด้วย
รายวิชา ดังนี้
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 3((x)-y-z)
978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 3((x)-y-z)

3) วิทยานิพนธ์
978- 601 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
978- 602 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
หมายเหตุ
1. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบผ่ า นเกณ ฑ์ภาษาอั ง กฤษหรื อ
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาวิชา
ใดวิ ช าหนึ่ ง ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3) วิทยานิพนธ์
978- 601 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
978- 602 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
หมายเหตุ
1. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบผ่ า นเกณ ฑ์ภาษาอั ง กฤษหรื อ
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาวิชา
ใดวิ ช าหนึ่ ง ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
เหตุผล
1. หมวดวิชาบังคับ
1. 978-501 ระบบสิ่ ง แวดล้ อ มและการจั ด การ 978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ปรับ
คําอธิบาย
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Environmental Systems and Integrated Environmental Systems and Integrated รายวิชา
Environmental Management 3(3-0-6) Environmental Management 3((3)-0-6) เพื่อให้
ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบของ
คําจํากัดความ ประเภท และองค์ประกอบ ครอบคลุม
ระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและ ของระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาและระดั บ ของ กรณีศกึ ษา
ผลกระทบ แนวคิดและหลักการของการจัดการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต แนวคิด ที่หลาก
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ พระราชกรณียกิจด้าน และหลั ก การของการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มแบบ หลาย
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ กรณี ศึ ก ษา บู ร ณาการ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
โครงการพระราชดําริ
กรณี ศึ ก ษาในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
Definition,
classification
and ทรัพยากรธรรมชาติ
components of environmental systems;
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
environmental problems and their
1. อธิบายประเภท องค์ประกอบของระบบ
impacts; concepts and principles of สิ่ ง แวดล้ อ ม เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
integrated environmental management; และหลักการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
royal duties for natural resource การ
management; case study of the royal
2. วิเคราะห์ปัญหาและระดับของผลกระทบ
development projects
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต
3. ระบุมาตราการแก้ปัญหาและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Definition,
classification
and
components of environmental systems;
problems and levels of environmental
impacts throughout life cycle; concepts
and
principles
of
integrated
environmental management; Sustainable
Development Goals; case study in
environmental and natural resource
management
Learning Outcome: Students are able
to
1. describe classification,

97
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559

2. 978-502 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
Environmental Geoinformatics
Technology
3(2-2-5)
หลักการเบื้องต้นของการรับรู้จากระยะไกล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกําหนด
ตําแหน่งบนโลก (GPS) ระบบพิกัดและเส้นโครง
แผนที่ หลักการแผ่รังสี คลื่น แม่เหล็ ก ไฟฟ้ า การ
รับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ
หลักการจําแนกข้อมูลภาพเบื้องต้น แบบจําลอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนําเข้า การ
แก้ไข การจัดการ และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
การวิเคราะห์ ข้อมูลระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์
เบื้องต้น การประยุกต์ภูมิสารสารสนเทศสําหรับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic principles of remote sensing,
Geographical Information Systems (GIS)
and Global Positioning System (GPS);
coordinate systems and map projections;
electromagnetic radiation principles;
remote sensing of the natural
environment; basic principles of digital
image classification; GIS data model;
spatial data input, editing, management
and display; basic of GIS data analysis;
application of geo-informatics for

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
components of environmental systems,
sustainable development goals, and
principles of integrated environmental
management
2. analyze problems and levels of
environmental impacts throughout life
cycle
3. identify problem solving and
integrated environmental management
measures
978-502 กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมขั้น
สูง
Advanced Environmental Law and
Policy
3((3)-0-6)
กฎหมายและนโยบายสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศไทย ความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของรัฐบาล กฏหมายที่ดิน กฏหมาย
น้ํ า กฏหมายคุ้ ม ครองสั ต ว์ สั ต ว์ ป่ า และการ
ประมง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่ควบคุม
มลพิ ษ กฏหมายระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การสาธารณ สุ ข อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย และการจัดการข้อพิพาท
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม
2. สั ง เคราะห์ บ ทเรี ย นการใช้ ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ต่างๆ
3. แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มบนฐานของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Thailand's environmental laws and
policies; responsibility under the
constitutional law of the government;
land law; water law; animal, wildlife and
fisheries protection laws; protected area;

เหตุผล

นอกจาก
ความรู้ใน
ด้าน
เทคโนโลยี
และ
สิ่งแวดล้อม
แล้ว
นักศึกษา
ควรมี
ความรู้
ความเข้าใจ
ในกฎหมาย
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
กับการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ด้วย เพราะ
กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
คือ
เครื่องมือที่
สําคัญใน
การปกป้อง
คุ้มครอง
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environmental management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
climate change international law; laws
relating to public health, occupational
health and safety; dispute management
Learning Outcome: Students are able
to
1. describe law or the related policy
in environmental fields
2. synthesis lesson learn about the
law using in varies situations
3. dissolve the problem based on
related law

เหตุผล
สิ่งแวดล้อม
โดยใน
รายวิชา
นักศึกษา
จะได้
เรียนรู้
ประเภท
และความ
สําคัญของ
กฎหมาย
ประเภท
ต่างๆ ฝึก
วิเคราะห์
และ
สังเคราะห์
จาก case
study
รวมทัง้ จะ
ได้รับฟัง
ประสบ
การร์จาก
วิทยากร /
อาจารย์
พิเศษทีเ่ ป็น
หัวหน้า
หน่วยงาน
ราชการ
ต่างๆ เช่น
กรมประมง
จังหวัด
สํานักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาค
กรมที่ดิน
จังหวัด
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3. 978-503 ระเบียบวิธีวจิ ัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สถิติ
Environmental Research Methodology
and Statistics
3(3-0-6)
วิธีและกระบวนการในการเลือกประเด็นวิจัย
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบการวิจัย
เชิงปริมาณและคุณ ภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการแปลผล การใช้ เ ท คนิ ค ท างสถิ ติ ที่
เหมาะสมกั บ รู ป แบบการวิ จั ย การเขี ย นและ
นําเสนอรายงานการวิจัย
Methods and approaches in selecting
research topic in environmental
management; designing of quantitative
and qualitative research; data collection
and analysis; appropriate use of statistical
techniques to the nature of the research ;
report writing and presentation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
978-503 ระเบียบวิธีวจิ ัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สถิติ
Environmental Research Methodology
and Statistics
3((3)-0-6)
วิธีและกระบวนการในการเลือกประเด็นวิจัย
ด้ านการจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม การออกแบบการ
วิจั ยเชิ งปริมาณและคุ ณ ภาพ การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลและการแปลผล การใช้เทคนิคทางสถิติที่
เหมาะสมกั บ รู ป แบบการวิ จั ย การเขี ย นและ
นําเสนอรายงานการวิจัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ว า ง แ ผ น ก า ร วิ จั ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สิ่งแวดล้อม
2. เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
3. นําเสนอแผนงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่จัดทําขึ้น
Methods and approaches in selecting
research topic in environmental
management; designing of quantitative
and qualitative research; data collection
and analysis; appropriate use of
statistical techniques to the nature of
the research; report writing and
presentation
Learning outcomes: Students are
able to
1. plan the research related to the
environment
2. choose the statistics to analyze
the research results
3. present the created proposal
research plan about environment

เหตุผล
เป็นต้น
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4. 978-504 สัมมนา
Seminar
1(0-2-1)
การพิ จ ารณาทบทวนเอกสารและงานวิจั ย
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การ
นําเสนอ การอภิปรายไต่ถามภายใต้การแนะนํา
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ การนําเสนอแนวคิ ด ห รื อ
กระบวนการดํ า เนิ น งานวิ ท ยานิพ น ธ์ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย ในการสื่ อ สาร
ข้ อ มู ล วิ ท ยาศาสตร์ให้ น่ าสนใจและเป็ น ที่ เข้ าใจ
ของสาธารณชน
Review of scientific literature and
research in environmental discipline for
presentation;
discussion
under
supervision of experts; presentation of
research proposal and progress;
applications of multimedia technology in
communication of scientific data for
enhancing public awareness and
understanding
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978-504 สัมมนา
Seminar
1(0-2-1)
การพิ จารณาทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การนํ า เสนอ การ
อ ภิ ป ราย ไต่ ถ าม ภ าย ใต้ ก ารแ น ะ นํ าข อ ง
ผู้เชี่ยวชาญ การนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
และความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานวิ จั ย การ
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย ในการสื่ อสาร
ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจของสาธารณชน
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อภิปรายงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สนใจ
2. ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีมั ลติมิ เดีย ในการ
สื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
3. นํ าเส น อ แน วคิ ด จาก งาน วิ จั ย เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิทยานิพนธ์
Environmental literature review for
presentation;
discussion
under
supervision of experts; presentation of
research proposal and progress;
applications of multimedia technology in
communication of scientific data for
enhancing public awareness and
understanding
Learning outcomes: Students are
able to
1. discuss the selected
environmental scientific research
2. apply multimedia technology for
communication of scientific data
3. apply the concept of the
environmental research for thesis
conducting

เหตุผล
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2. หมวดวิชาเลือก
5. 978-511 เทคนิคการวิเคราะห์มลสาร
Pollutant Analysis Techniques
3(3-0-6)

ความสําคัญ ความรู้เบื้องต้นและศัพท์ ทาง
เทคนิคเกี่ยวกับการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ การเตรี ย ม และการ
วิเคราะห์ตัวอย่างของเหลว ก๊าซและของแข็งด้วย
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ที่ เ หมาะสมกั บ ชนิ ด ของ
ตัวอย่างเพื่ อให้ได้ข้อมูลที่ ต้องการ การควบคุม
คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย ทางด้ า น
เทคนิคการวิเคราะห์มลสาร
Importance, fundamental concepts
and technical terms in environmental
measurement; various technique for
sampling, preparation and analysis of
liquid, gas and solid sample with proper
instrument to obtain needed
information; quality assurance/quality
control for resulted data; Exampled of
researches related to pollutant analysis
techniques
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เหตุผล

978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารใน
สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
Analysis of Emerging Pollutant Using
Advanced Instrumental Method
6((4)-6-8)
มลสารในสิ่ ง แวดล้ อ มและแหล่ ง กํ า เนิ ด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
ระบบนิ เวศ แนวทางสํ าหรับ ป้ อ งกั น และแก้ ไข
เทคนิ ค สํ า หรั บ การเก็ บ การเตรี ย ม และการ
วิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้น
สู ง การพิ สู จ น์ ก ารใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี วิ เคราะห์ การ
ควบคุมคุณภาพของข้อมูล ตัวอย่างงานวิจัยด้าน
การวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
มลสารในสิ่งแวดล้อมที่สนใจ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. นํ า เสนอความสํ า คั ญ ของมลสารใน
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมได้
2. ออกแบบกระบวนการสําหรับวิเคราะห์
มลสารในสิ่งแวดล้อมที่สนใจได้
3. นํ าเสนอและ/ห รื อ เผยแพ ร่ ผ ลการ
วิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมที่สนใจเพื่อสร้าง
การรับรู้ให้สังคมได้
Environmental pollutants and
sources; effect on public health and
ecosystem; prevention and solution;
technique for sampling, preparation, and
analysis of environmental pollutants
using advanced instrumental method;
method
validation;
quality
assurance/quality control for resulted
data; example of researches related to
environmental pollutant analysis;
analysis of interested environmental
pollutants

ปรับ
รายวิชาให้
เป็นชุดวิชา
เพื่อให้
สอดคล้อง
กับนโยบาย
ของมหา
วิทยา
ลัย เป็น
รายวิชาที่
เกิดจาก
การบูรณา
การเนือ้ หา
เกี่ยวกับ
เทคนิคการ
วิเคราะห์
มลสารที่
สัมพันธ์กัน
และเป็น
รายวิชาที่มี
ความ
สมบูรณ์ใน
ตัวเอง
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6. 978-512 การจัดการขยะและเทคโนโลยี
Waste Management and Technology
3(3-0-6)
นิยาม แหล่งที่มา ส่วนประกอบ และสมบัติ
ของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เกณฑ์การ
เลื อก การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์และการ
ออกแบบสถานที่ ตั้ ง วิ ธีก ารที่ เหมาะสมในการ
จั ด เก็ บ พั ก แยก และขนส่ ง เทคโนโลยี ก าร
กําจัด ประเภทของการฝังกลบ วิธีการ การเลือก
พื้นที่และการควบคุมการฝังกลบ เทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงานจากขยะ เทคโนโลยีการแปรรูปขยะ
โดยใช้ วิ ธี ก ารทางชี ว ภาพ และเคมี การใช้
ประโยชน์จากขยะ กรณีศึกษาในพื้นที่และดูงาน
นอกสถานที่
Definitions; sources; compositions
and properties of solid waste and
hazardous waste; selection criteria;
economic analysis and design of station;
suitable methods for collection; storage,
separation and transportation; disposal
technology; landfill classification;
method, site consideration and control;
thermal conversion technologies;
biological and chemical conversion
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Learning outcomes: Students are
able to
1. present important of
environmental pollutant for social
awareness
2. design the procedure for analysis
of interested environmental pollutant
3. present and/or publish the results
from
analysis
of
interested
environmental pollutant for social
awareness
978-512 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
Solid and Hazardous Waste
Management Technology 3((3)-0-6)
นิยาม แหล่งที่มา ส่วนประกอบ และสมบัติ
ของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เกณฑ์การ
เลื อก การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์และการ
ออกแบบสถานที่ ตั้ ง วิ ธีก ารที่ เหมาะสมในการ
จัดเก็บ พัก แยก และขนส่ง เทคโนโลยีการกําจัด
ประเภทของการฝังกลบขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย วิธีการ การเลือกพื้นที่และการควบคุม
การฝังกลบ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ขยะโดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
ชีวภาพและเคมี การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
กรณีศึกษาในพื้นที่และดูงานนอกสถานที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายหลั ก การของกระบวนการและ
เทคโนโลยีก ารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ย
อันตราย
2. ประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เพื่ อแก้ปั ญ หาสิ่งแวดล้อ มที่ เกี่ ยวข้ องได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. มี ทั ก ษะที่ พ ร้ อ มสํ า หรั บ การค้ น คว้ า
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technologies; utilization of solid waste; เรียนรู้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์และเท่ าทัน ต่อ
case studies in local area; study การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การจัดการขยะ
excursion
Definitions, sources, compositions
and properties of solid waste and
hazardous waste; economic analysis and
design of station; suitable methods for
collection, storage, separation and
transportation; disposal technology;
landfill classification for solid and
hazardous waste; method, site
consideration and control of landfill;
waste-to-energy technologies; biological
and chemical waste conversion
technologies; utilization of solid waste;
case studies in local area and study
excursion
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the principles of solid
and hazardous waste management
processes and technology
2. apply waste management
knowledge and technology to effectively
solve related environmental problems
3. have the skills that are ready for
researching, self learning, thinking
critically and keeping up with the
changes in the emerging technology of
solid and hazardous waste management
978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขั้นสูง
7. 978-513 การจัดการขยะและเทคโนโลยี
Waste Management and Technology Advanced Wastewater Management
3(3-0-6) Technology
3((3)-0-6)
แหล่งและลักษณะสมบัติของน้ําและน้ําเสีย
แหล่งและลักษณะสมบัติของน้ําและน้ําเสีย
มลภาวะทางน้ําและมาตรฐานน้ําทิ้ง ผลกระทบ มลภาวะทางน้ํ า มาตรฐานการปล่ อ ยน้ํ า เสี ย
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ของน้ํ าเสี ย ต่อ สิ่ ง แวด ล้ อ ม ห ลั ก ก ารแล ะ
เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีทางกายภาพ
เคมี และชีววิทยา หลักการและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เยื่ อ บาง เทคโนโลยี ในกระบวนการ
บําบัดน้ําเสียขั้นที่สาม (Tertiary treatment)
Sources and properties of water and
wastewater; water pollution; wastewater
discharge standard; wastewater effect on
environment; principle and technology
of wastewater treatment by physical,
chemical and biological method;
principles and applications of membrane
technology;
tertiary
treatment
technology
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ผลกระทบของน้ํ าเสี ย ต่อ สิ่ งแวดล้อ ม หลั กการ
และเทคโนโลยี ในการบํ า บั ด น้ํ า ทิ้ ง ด้ ว ยวิ ธี ท าง
กายภาพ เคมี และชี ววิท ยา หลั ก การและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเยื่อบาง เทคโนโลยีสําหรับ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียขั้นที่สาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายลักษณะของน้ําเสียและเทคโนโลยี
ในการบําบัดน้ําเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การน้ํ า เสี ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ เกิ ด จ าก น้ํ า เสี ย ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3. มี ทั ก ษะที่ พ ร้ อ มสํ า หรั บ การค้ น คว้ า
เรียนรู้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์และเท่ าทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การจัดการน้ําเสีย
Sources and properties of water and
wastewater; water pollution; wastewater
discharge standard; wastewater effect on
environment; principle and technology
of wastewater treatment by physical,
chemical and biological method;
principles and applications of membrane
technology; technologies for tertiary
treatment
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the characteristics of
wastewater and technologies for
wastewater treatment
2. apply wastewater management
knowledge and technology to effectively
solve related environmental problems
3. have the skills that are ready for
researching, self learning, thinking

เหตุผล

105
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559

8. 978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Risk Assessment and
Management
3(3-0-6)
คําจํากัดความและหลักการในการประเมิน
ความเสี่ยง การศึกษาการประเมินความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากการใช้สารเคมีอันตราย ผลกระทบ
ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละระบบนิ เวศ การนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้
ประกอบการพิจารณาหามาตรการป้องกันและ
ลดความเสี่ ย ง การมี ส่ ว นร่ ว มและยอมรั บ ของ
ชุมชนในการจัดการความเสี่ยง
Definition and principles of risk
assessment; study of risk assessment
from hazardous chemical use, effect on
human and ecosystem and use of
obtained information to determine
prevention and mitigation measures;
participation and acceptance of
community for risk management

9. 978-515 การประเมินผลกระทบทาง
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critically and keeping up with the
changes in the emerging technology of
solid and hazardous wastewater
management
978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Risk Assessment and
Management
3((3)-0-6)
คําจํากัดความและหลักการในการประเมิน
ค ว าม เสี่ ย ง ก าร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย งอั น
เนื่องมาจากการใช้สารเคมีอันตราย ผลกระทบ
ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละระบบนิ เวศ การนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้
ประกอบการพิจารณาหามาตรการป้องกันและ
ลดความเสี่ ย ง การมี ส่ ว นร่ ว มและยอมรั บ ของ
ชุมชนในการจัดการความเสี่ยง
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษได้
2. กํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น และลดความ
เสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ
Definition and principles of risk
assessment; risk assessment from
hazardous chemical use; effect on
human and ecosystem; use of obtained
information to determine prevention and
risk reduction measures; participation
and acceptance of community for risk
management
Learning outcomes: Students are
able to
1. assess the environmental risk
assessment in the affecting polluted area
2. set the prevention and risk
reduction systematically
978-515 การประเมินผลกระทบทาง
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สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated Environmental Impact
Assessment
3(3-0-6)
ห ลั ก ก าร แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก าร ข อ งก าร
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และ
สุขอนามัย จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนในการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ การ
ประเมินความเสี่ยง การสร้างมาตรการป้องกัน
แก้ไขและกระบวนการตรวจสอบผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดทํารายงานและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การพิ จ ารณาทบทวนคุ ณ ภาพ
กรณีศึกษา
Principles and processes of
environmental and health impact
assessment in terms of physical,
biological; social, cultural and health
aspects; participation in impact analysis;
risk assessment; risk assessment;
derivation of prevention and mitigation
measures and impact monitoring
processes; report and data publicizing;
quality review; case study
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สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated Environmental Impact
Assessment
3((3)-0-6)
ห ลั ก ก าร แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก าร ข อ งก าร
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และ
สุขอนามัย จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนในการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ การ
ประเมินความเสี่ยง การสร้างมาตรการป้องกัน
แก้ไขและกระบวนการตรวจสอบผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดทํารายงานและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การพิ จ ารณาทบทวนคุ ณ ภาพ
กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
2. ส ร้ า งม าต รก ารป้ อ งกั น แ ก้ ไข แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก าร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ ท าง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
3. เผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จัดทําขึ้นได้
Principles and processes of
environmental and health impact
assessment in terms of physical,
biological; social, cultural and sanitation;
community participation in impact
analysis, risk assessment, derivation of
prevention and mitigation measures and
environmetal and health impact
monitoring processes; report and data
publicizing; quality review; case study
Learning outcomes: Students are
able to
1. assess the environmental and
health impact
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10. 978-516 การป้องกันมลภาวะแบบบูรณาการ
Integrated Pollution Prevention
3(3-0-6)
คําจํากัดความและหลักการของการป้องกัน
มลภาวะ วิธีจําแนกและจัดลําดับความสําคัญโดย
อาศัยหลักการลดปริมาณของเสียที่แหล่งกําเนิด
การใช้ ส ารเคมี อื่ น หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ทดแทน การ
ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน การบํ า รุ ง รั ก ษ า
เทคโนโลยีสะอาดและการนํากลับมาใช้ใหม่ การ
ป้ อ งกั น มลพิ ษ เชิ ง เศรษฐศาสตร์ การประเมิ น
ตลอดวงจรชีวิต ความยั่งยืน
Definition and principle of pollution
prevention; approaches to identify and
prioritize opportunities based on the
waste reduction at sources; replacement
of chemicals or raw material; a process
improvement, maintenance, cleaner
technology
and
reuse/recycle;
economics of pollution prevention; life
cycle analysis; sustainability
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2. propose the prevention and
mitigation measures and environmental
and health impact monitoring processes
3. publish the created environmental
and health impact report
978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทาง
อากาศขั้นสูง
Advanced Air Pollution Management
Technology
3((3)-0-6)
แหล่ ง กํ า เนิ ด และประเภทของมลพิ ษ ทาง
อากาศ ปฏิกิริยาเคมีของมลพิษทางอากาศและ
กลไกที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สารมลพิ ษ อากาศทุ ติ ย ภู มิ
อุ ตุ นิ ย มวิท ยาและการแพร่ก ระจายของมลพิ ษ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง
มาตรฐานคุณภาพของอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับ
มลพิ ษ ทางอากาศ หลั ก การและเทคโนโลยี ใน
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศในรูปแบบอนุภาคและ
ก๊ า ซ นโยบายการจั ด การมลพิ ษ ทางอากาศ
หลักการของระบบและเครื่องมือในการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ระบบระบายอากาศและการ
ออกแบบ กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ประเมิ น แหล่ ง มลพิ ษ อากาศและแหล่ ง
ปล่อย
2. อธิ บ ายวิ ธี ก ารและห ลั ก การในการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
3. วิ เ คราะห์ แ นวทางในการป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาทางด้านมลพิษอากาศ
Sources and types of air pollution;
chemical reactions of atmospheric
pollutants and their mechanisms of
secondary air pollutant formation;
meteorology and air pollution dispersion;
effects of air pollution on human health

เหตุผล

108
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559

11. 978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร
Participatory Approach in Resource
Management
3(3-0-6)
หลักการและความสําคัญของกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ในการสร้างการมี
ส่ วนร่ว มของชุ ม ชน การเรีย นรู้แ ละปฏิ บั ติ ก าร
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ภาคสนาม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําและผู้
ประสานงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากร
Principles and importance of
participatory approach in resource
management; analysis of environmental,
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and environment; risk assessment; air
quality standards; air pollution law;
principles technologies of air pollution
monitoring in both particulate and
gaseous
forms;
air
pollution
management policy; principles of
systems and emission control devices;
ventilation system and design; case
study
Learning Outcome: Students are able
to
1. assess the air pollutants and
emission sources
2. describe methods and principles
of air quality measurement
3. analyze the methods of
prevention and problem solving of air
pollution
978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Participatory Approach in Resource
and Environment Management
3((3)-0-6)
หลักการและความสําคัญของกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ในการสร้างการมี
ส่ วนร่ว มของชุ ม ชน การเรีย นรู้แ ละปฏิ บั ติ ก าร
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ภาคสนาม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําและผู้
ประสานงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากร
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายหลั ก การและความสํ า คั ญ ของ
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political, economic, social and cultural
factors for participation initiation in an
area; case studies on implementation
strategies of community participation;
learning activities of participatory
processes in the field; development of
leadership and facilitator skills for
encouraging community participation in
resource management
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กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
2. วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมเพื่ อ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่
3. เป็ น ผู้นํ าและผู้ป ระสานงานเพื่ อกระตุ้ น
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
Principles and importance of
participatory approach in resource
management; analysis of environmental,
political, economic, social and cultural
factors for participation initiation in an
area; case studies on implementation
strategies of community participation;
learning activities of participatory
processes in the field; development of
leadership and facilitator skills for
encouraging community participation in
resource management
Learning Outcome: Students are able
to
1. describe the principles and
importance of participatory approach in
resource management
2. analyse the factors in
environment, politic, economic, social
and culture for participation initiation in
areas
3. lead and facilitate the participants
for community participation in resource
management
12. 978-518 นาโนเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการ
978-518 นาโนเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
Nanotechnology for Environmental
Nanotechnology for Environmental
Management
3(3-0-6) Management
3((3)-0-6)
วิ ท ยาศาสตร์ น าโนและนาโนเทคโนโลยี
วิ ท ยาศาสตร์ น าโนและนาโนเทคโนโลยี
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เบื้องต้น ปรากฏการณ์ระดับนาโน อนุภาคนาโน
การศึก ษาอนุ ภ าคนาโนด้ว ยเครื่องไมโครสโคป
และอื่น ๆ นาโนลิโทกราฟี เครื่องมื อและระบบ
ระดับนาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี การ
ใช้ น าโนเทคโนโลยี แ ละวั ส ดุ น าโนเพื่ อ การ
วิเคราะห์ บํ าบั ด และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
การจัดการทางด้านพลังงาน กรณีศึกษา
Introduction to nanoscience and
nanotechnology; nanoscale phenomena;
nanoparticles; study of nanoparticle by
using surface probe microscopy and
others; nanolithography; nanoscale
devices and systems; applications of
nanotechnology; nanotechnology and
nanomaterial usage for analysis,
treatment and environmental problem
solving, energy management; case
studies

13. 978-519 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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เบื้องต้น ปรากฏการณ์ระดับนาโน อนุภาคนาโน
การศึก ษาอนุ ภ าคนาโนด้ว ยเครื่องไมโครสโคป
และอื่น ๆ นาโนลิโทกราฟี เครื่องมื อและระบบ
ระดับนาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี การ
ใช้ น าโนเทคโนโลยี แ ละวั ส ดุ น าโนเพื่ อ การ
วิเคราะห์ บํ าบั ด และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
การจัดการทางด้านพลังงาน กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ระบุชนิดของวัสดุนาโนที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
2. อธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ น าโนที่ ใช้ ใน
การแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในการจัดการปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้
Introduction to nanoscience and
nanotechnology; nanoscale phenomena;
nanoparticles; study of nanoparticle by
using surface probe microscopy and
others; nanolithography; nanoscale
devices and systems; applications of
nanotechnology; nanotechnology and
nanomaterial usage for analysis,
treatment and environmental problem
solving; energy management; case
studies
Learning outcomes: Students are
able to
1. identify the nanomaterial types
using for environmental problem solving
2. explain the properties of
nanomaterials using for environmental
problem solving
3. apply the nanomaterials for
environmental problem management
978-519 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม
Climate Change and Environmental
Management
3(3-0-6)
ภาพ รวมของการเป ลี่ ย นแป ลงสภ าพ
ภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ปัจจัยที่ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง
และผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ปรากฏการณ์ เรื อ นกระจก แหล่ ง
ปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกใน
ธรรมชาติ บั ญ ชีก๊าซเรือนกระจก นโยบายและ
ความร่ว มมื อในระดั บ ประเทศและระดับ โลกที่
เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศ
การลดและจั ด การกั บ ผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของโลก การ
สนั บ สนุ น และการปรั บ ตั ว สํ า หรั บ การจั ด การ
ความเสี่ยงจากสภาพอากาศทั้งในระดับเมืองและ
ระดับโลก
Overview of climate change and
global warming; causing of climate
change; climate change risks and
impacts; greenhouse effect; greenhouse
gas source and sinks in nature;
greenhouse gas inventory; national and
international
cooperation
policy
involving greenhouse gas; reduction and
dealing with the effect of global climate
change; adaptation and mitigation
options for urban and global climate
change
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และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Climate Change and Environmental
Management
3((3) 0-6)
ภาพ รวมของการเป ลี่ ย น แปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ปัจจัยที่ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง
และผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ปรากฏการณ์ เรื อ นกระจก แหล่ ง
ปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกใน
ธรรมชาติ บั ญ ชีก๊าซเรือนกระจก นโยบายและ
ความร่ว มมื อในระดั บ ประเทศและระดับ โลกที่
เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศ
การลดและจั ด การกั บ ผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของโลก การ
สนั บ สนุ น และการปรั บ ตั ว สํ า หรั บ การจั ด การ
ความเสี่ยงจากสภาพอากาศทั้งในระดับเมืองและ
ระดับโลก
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายสาเหตุและกลไกการเกิดโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจาก
กิจกรรมมนุษย์
2. อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องการเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้
3. ออกแบบแนวทางหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี แ ละการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในการ
แก้ไขปั ญ ห าด้าน ก ารเป ลี่ ย น แป ลงสภ าพ
ภูมิอากาศได้
Overview of climate change and
global warming; causing of climate
change; climate change risks and
impacts; greenhouse effect, greenhouse
gas source and sinks in nature;
greenhouse gas inventory; national and
international
cooperation
policy
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14. 978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
Site Remediation
3(3-0-6)
แหล่งกําเนิดและลักษณะของมลพิษทางดิน
การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปของสารมลพิษไปสู่ดนิ
และแหล่งน้ําใต้ดิน ชนิดปริมาณของสารมลพิษ
ต่างๆ และการมีปฏิสัมพันธ์กันในดิน เทคโนโลยี
การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน แนวทางการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
Sources of soil pollution; major
types of contaminant and contaminant
characteristics; contaminant migration;
soil interactions; site remediation
technologies; site safety and security
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involving greenhouse gas; reduction and
dealing with the effect of global climate
change; adaptation and mitigation
options for urban and global climate
change
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the causes and
mechanism of global warming and
climate change by anthropogenic activity
2. explain the relationship of climate
change and environmental impacts
3. create the guidelines or apply the
environmental
technology
and
management to solve the climate
change problems
978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนขั้นสูง
Advanced Contaminated Site
Remediation
3((3)-0-6)
แหล่งกําเนิดและลักษณะของมลพิษทางดิน
การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปของสารมลพิษไปสู่ดนิ
และแหล่งน้ําใต้ดิน ชนิด ลักษณะของสารมลพิษ
ที่ก่อมลพิษทางดิน และการมีปฏิสัมพันธ์กันใน
ดิ น เทคโนโลยี ก ารฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป นเปื้ อ น แนว
ทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการฟื้นฟู
พื้นที่ปนเปื้อน
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. วิเคราะห์ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดิน
และเลื อ กวิ ธี ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป น เปื้ อน ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2. อธิบ ายความสามารถของเทคโนโลยีใน
การทําความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อน
3. อธิ บ ายกระบวนการทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ ของเทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
Sources and characteristics of soil
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15. 978-612 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Management
3(3-0-6)
แนวคิดและหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้ อม มลพิ ษ ทางสิ่งแวดล้ อ ม
มลพิษทางน้ํา อากาศ และดิน การประเมินความ
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้สหวิทยาการ
เพื่อการประเมิน ป้องกัน ปรับปรุง และจัดการ
ปั ญ หาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ สํ า คั ญ ในประเทศ
อุ ต ส าห ก รร ม แ ล ะ ป ระ เท ศ กํ าลั งพั ฒ น า
กรณีศึกษา
Concepts and principles of
environmental health and environmental
management; environmental pollution;
pollution of the water, air, and soil;
environmental health risk assessment;
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pollution; migration and transformation
of contaminants to soil and groundwater;
types characteristics of contaminants
and soil interactions; site remediation
technologies; guidelines for prevention
and mitigation from contaminated site
remediation
Learning outcomes: Students are
able to
1. analyze soil contamination
problems and choose suitable
remediation methods for contaminated
sites
2. describe the technology’s ability
to achieve for cleaning up contaminated
sites
3. describe physical, chemical, and
biological processes of remedial
technologies
978-612 การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Management
3((3)-0-6)
แนวคิดและหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้ อม มลพิ ษ ทางสิ่งแวดล้ อ ม
มลพิษทางน้ํา อากาศ และดิน การประเมินความ
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้สหวิทยาการ
เพื่อการประเมิน ป้องกัน ปรับปรุง และจัดการ
ปั ญ หาอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มที่ สํ า คั ญ ในประเทศ
อุ ต ส าห ก รร ม แ ล ะ ป ระ เท ศ กํ าลั งพั ฒ น า
กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายแนวคิ ด และหลั ก การอนามั ย
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษ
ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามมาตรฐานขององค์ ก าร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา (US-EPA)
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inter-disciplinary
approaches
for
2 . ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง ด้ า น อ น า มั ย
assessing, preventing, improving, and สิ่งแวดล้อม
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส หวิ ท ยาการเพื่ อ จั ด การ
managing the major environmental
health problems in industrialized and ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
developing countries; case study
Concepts and principles of
environmental health and environmental
management; environmental pollution;
pollution of the water, air, and soil;
environmental health risk assessment;
inter-disciplinary
approaches
for
assessing, preventing, improving, and
managing the major environmental
health problems in industrialized and
developing countries; case study
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the concepts and
principles of environmental health,
environmental management and
environmental pollution according to
the standards of the United States
Environmental Protection Agency (US
EPA)
2. assess the risk in environmental
health
3. apply inter-disciplinary approaches
for managing the environmental health
problems
16. 978-613 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 978-613 ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
Environmental Management and
Environmental Management and
Safety Standards
3(3-0-6) Safety Standards
3((3)-0-6)
หลักการ กระบวนการ และความสําคัญของ
หลักการ กระบวนการ และความสําคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
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ปลอดภัย การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน
ขั้ น ตอนการตรวจประเมิ น ภายใน กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม อนามั ย และความ
ปลอดภัย
Principles, processes and importance
of environmental management system;
occupational health and safety
management system standards; aspect
identification of environmental system;
safety in workplace; internal audit
methodology; environment, health, and
safety legislation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ปลอดภัย การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน
ระเบียบวิธีการตรวจประเมินภายใน กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม อนามั ย และความ
ปลอดภัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายหลั ก การ กระบวนการ และ
ความสํ า คั ญ ของมาตรฐานระบบการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มมาตรฐานระบบการจั ด การอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานของ
องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา (US-EPA)
2. ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยในการทํางาน
3 . อ ธิ บ า ย ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สิ่งแวดล้อม อนามัย และความปลอดภัย
Principles, processes and importance
of environmental management system;
occupational health and safety
management system standards; aspect
identification and assessment of
environmental issues; safety in
workplace; internal audit methodology;
environment, health and safety
legislation
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe principles, processes and
importance
of
environmental
management system; occupational
health and safety management system
standards according to the standards of
the United States Environmental
Protection Agency (US EPA)
2. assess the environmental problem
and safety in workplace
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17. 978-615 การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช
Measurements of Photosynthesis in
Plants
3(3-0-6)
โครงสร้ า ง กลไก ห น้าที่ ของเซลล์ พื ช
กระบวนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การหายใจ
การสังเคราะห์แสง รูปแบบโครงสร้าง และหน้าที่
ของส่วนต่างๆ ของพืช การเจริญและการเติบโต
การออกดอก การงอกของเมล็ด การเจริญของ
ต้นอ่อน ฮอร์โมนพืช การตอบสนองของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม ดินและธาตุอาหาร การเคลื่อนที่
ของนํ้าและสารละลาย
Structure and function of plant cells;
membrane
transport
respiration;
photosynthesis, form and function of
plant growth and development;
flowering seed germination; seedling
development;
plant
hormones
responses of plants to the environments;
soils and plant nutrition movement of
water and solutes

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
3. describe environment, health and
safety legislation
978-614 การวั ดการสังเคราะห์ ด้ ว ยแสงของ
พืช
(Measurements of Photosynthesis in
Plants)
3((3)-0-6)
โครงสร้ า ง กลไก ห น้าที่ ของเซลล์ พื ช
กระบวนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การหายใจ
การสังเคราะห์แสง รูปแบบโครงสร้าง และหน้าที่
ของส่ ว นต่ า งๆ ของพื ช การเจริ ญ เติ บ โตและ
พั ฒ นาการของพื ช การออกดอก การงอกของ
เมล็ ด การเจริญ ของต้ น อ่ อ น ฮอร์โมนพื ช การ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าจากภายนอก ดินและ
ธาตุอาหาร การเคลื่อนที่ของนํ้าและสารละลาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์พืช
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเซลลพืช
2. เปรียบเทียบรูปแบบการตอบสนองของ
พืชต่อสิ่งแวดล้อมลักษณะต่างๆ
Structure, mechanism and function
of plant cells; membrane transport;
respiration; photosynthesis; form and
function of plant; plant growth and
development;
flowering;
seed
germination; seedling development;
plant hormones; plant responses to
environmental stimuli; soils and plant
nutrition; movement of water and
solution
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe structure and function of
plant cells and plant cells activities
2. compare plant responses to
different environmental stimuli
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18. 978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
Advanced Marine Ecology
3(3-0-6)
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศ
ทางทะเล ทรั พ ยากรชี ว ภาพและกายภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและความสัมพันธ์
กั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เคราะห์ แ ละการ
จํ า ลองแบบสายใยอาหารในทะเล การใช้
ประโยชน์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลง
โดยกิจกรรมของมนุษย์
Components and structure of
marine ecosystem; biological and
physical resources in marine ecosystem
and coastal system; relationships
between organisms in the ecosystem
and relationships with environmental
status; analysis and modeling of marine
and estuarine food webs; utilization of
marine and coastal resources; impacts
on ecosystem from changes by human
activities
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978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
Advanced Marine Ecology 3((3)-0-6)
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศ
ทางทะเล ทรั พ ยากรชี ว ภาพและกายภาพใน
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและความสัมพันธ์
กับสภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการสร้าง
แบบจําลองสายใยอาหารในทะเลและปากแม่น้ํา
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลง
โดยกิจกรรมของมนุษย์
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของ
ระบบนิเวศทางทะเล
2. จําแนกทรัพยากรชีวภาพและกายภาพใน
ระบบนิ เวศทางทะเลและชายฝั่ ง และอธิ บ าย
ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาได้
3. วิเคราะห์ แนวทางการใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้
Components and structure of marine
ecosystem; biological and physical
resources in marine ecosystem and
coastal system; relationships between
organisms in the ecosystem and
relationships
with
environmental
conditions; analysis and modeling of
marine and estuarine food webs;
utilization of marine and coastal
resources; impacts on ecosystem from
changes by human activities
Learning outcomes: Students are
able to
1. analyze the components and
structure of marine ecosystem
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19. 978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและการอนุรักษ์
Marine Biodiversity and Conservation
3(3-0-6)
องค์ประกอบ บทบาทและความสําคัญของ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเล ชีวภูมิศาสตร์ ระดับและการกระจายของ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ วิ ธี ก ารประเมิ น
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ทาง
ชีวภาพ ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้วัดทางชีวภาพ
และระบบนิเวศทางทะเล เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การวิจั ยตั วบ่ งชี้ ท างชี วภาพ ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพจาก
กิจกรรมของมนุษย์ วิธีการอนุรักษ์และปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Components, roles and importance
of marine ecosystem and biodiversity;
biogeography; levels and distribution of
biodiversity; methods of biodiversity
assessment; biological indicators; links
between biological indicators and marine
ecosystem; new technology in biological
indicator research; impacts of changes in
biodiversity from human activities;
approaches to conservation and
biodiversity protection
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2. classify biological and physical
resources in marine ecosystem and
coastal system and describe the
ecological relationships
3. analyze the utilization of marine
and coastal resources and impacts on
ecosystem and also propose a solution
978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและการอนุรักษ์
Marine Biodiversity and Conservation
3((3)-0-6)
องค์ประกอบ บทบาทและความสําคัญของ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเล ชีวภูมิศาสตร์ ระดับและการกระจายของ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ วิ ธี ก ารประเมิ น
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและระบบ
นิเวศทางทะเล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิจัยตัว
บ่งชี้ทางชีวภาพ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรมของ
มนุษย์ การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการและวิธีการประเมินความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลและพันธุกรรม
2. ระบุ ตั ว บ่ งชี้ ท างชี ว ภาพ และความ
เชื่ อ มโยงของตั วบ่ งชี้ วัด ทางชี ว ภาพและระบบ
นิเวศทางทะเล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการ
วิจัยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
3. ระบุ ผ ลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
ความหลากหลายทางชี ว ภาพทางทะเลจาก
กิจกรรมของมนุษย์ พร้อมอภิปรายแนวคิดและ
วิ ธี ก ารในการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเล
Components, roles and importance
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20. 978-524 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ
Integrated Marine and Coastal Zone
Management
3(3-0-6)
ความสําคัญของพื้นที่ชายฝั่งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และความเชื่ อ มโยงกั บ วิ วั ฒ นาการการใช้
ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร ระบบนิเวศ
ชายฝั่ ง และรู ป แบบการจั ด การ ระบบสั ง คม
เศรษ ฐกิ จ และวั ฒ น ธรรม ข้อ ต ก ลงด้าน
สิ่งแวดล้อมและการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและ
ระดั บ นานาชาติ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการ
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of marine ecosystem and biodiversity;
biogeography; levels and distribution of
biodiversity; methods of biodiversity
assessment; biological indicators; links
between biological indicators and marine
ecosystem; new technology in biological
indicator research; impacts of changes in
biodiversity from human activities;
biodiversity conservation and protection
Learning outcomes: Students are
able to
1. examine the principle and
methods of marine biodiversity
assessment and heredity
2. identify biological indicators, links
between these indicators on marine
ecosystem and new technology in
biological indicator research
3. indicate the impacts of changes in
marine biodiversity from human activities
and discuss on the concept and method
of marine biodiversity conservation
978-523 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ
Integrated Marine and Coastal Zone
Management
3((3)-0-6)
ความสําคัญของพื้นที่ชายฝั่งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ วั ฒ นาการการใช้
ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร ระบบนิเวศ
ชายฝั่ ง และรู ป แบบการจั ด การ ระบบสั ง คม
เศรษ ฐกิจ และวั ฒ น ธรรม ข้อ ต ก ลงด้าน
สิ่งแวดล้อมและการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและ
ระดั บ นานาชาติ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการ
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จัดการพื้นที่ชายฝั่ง และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะ
ยาว
Importance of coastal zone in terms
of socio-economic, cultural and
environmental resources; the linkages
between evolution of resource use and
management; coastal ecosystems and
management models; socio-economic
and cultural systems; environmental
agreements and arrangement for
sustainable development at local,
national, regional and international
levels; methodologies and tools for
coastal zone management; strategic
planning for sustainable and effective
implementation
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จัดการพื้นที่ชายฝั่ง การจัดการพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและชายฝั่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
นําไปใช้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง
ทางด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรมและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2. เสนอวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง
Importance of coastal zone in terms
of socio-economic, cultural and
environmental resources; the link
between evolution of resource
utilization and management; coastal
ecosystems and management models;
socio-economic and cultural systems;
environmental
agreements
and
arrangement
for
sustainable
development at local, national, regional
and international levels; methodologies
and tools for coastal zone management;
marine and coastal protected area
management; strategic planning for
sustainable
and
effective
implementation
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the importance of coastal
zone in terms of socio-economic,
cultural and environmental resources
2. propose methods for the marine
and coastal environment management
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21. 978-525 มลพิษทางทะเล
Marine Pollution
3(3-0-6)
ก ารจํ าแ น ก แ ห ล่ งกํ าเนิ ด ข อ งม ล พิ ษ
สารอินทรีย์ทางทะเล การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูป
ของสารมลพิ ษ การวิ เคราะห์ เชิ ง คุ ณ ภาพและ
ปริมาณ การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลา แนว
ทางการป้องกันและลดผลกระทบ
Sources of marine organic pollution;
fate and transport; qualitative and
quantitative analysis; spatial and
temporal Distribution; prevention and
mitigation strategy

22. 978-531 หลักการการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Principles3(3-0-6)
แน วค วาม คิ ด ห ลัก ก ารเกี่ ย วกั บ ก าร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทฤษฎี กระบวนการ และ
เทคนิคในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ
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978-524 มลพิษทางทะเลขั้นสูง
Advanced Marine Pollution 3((3)-0-6)
แหล่งกําเนิดของมลพิษสารอินทรีย์ทางทะเล
สภาวะและการเคลื่ อ นที่ ข องสารมลพิ ษ การ
วิเคราะห์เชิงคุณ ภาพและปริมาณ การกระจาย
ตัวเชิงพื้นที่และเวลา แนวทางการป้องกันและลด
ผลกระทบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1 . จํ า แ น ก แ ห ล่ ง กํ า เนิ ด ข อ ง ม ล พิ ษ
สารอินทรีย์ทางทะเล
2. วิเคราะห์คุณภาพ ปริมาณ และกระจาย
ตัวของสารมลพิษทางทะเล
3. เสน อแน วท างการป้ องกั น และลด
ผลกระทบจากมลพิษทางทะเล
Sources of marine organic pollution;
fate and transport of pollutants;
qualitative and quantitative analysis;
spatial and temporal distribution;
prevention and mitigation strategy
Learning outcomes: Students are
able to
1. classify the sources of marine
organic pollution
2. analyse the quality, quantity and
distribution of marine pollutants
3. propose the prevention and
mitigation strategy from marine
pollutants
978-531 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
3((3)-0-6)
แนวความคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ผลกระทบจากการ
ท่ อ งเที่ ย ว การวิ เคราะห์ ขี ด จํ า กั ด การรองรั บ
ทางด้ า นท รั พ ยากรธรรมชาติ สั ง คม และ
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ก ารเมื อ ง สั งค ม ก าย ภ าพ อ งค์ ก ร แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ ง การวางแผนและการ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย ว การวิ เคราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย การสังเคราะห์วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
กรณี ศึกษาและหัวข้ออภิปรายจากสถานการณ์
จริงในพื้นที่
Concepts and principles of
sustainable tourism; theories, processes,
techniques in tourism planning and
development with lower environmental
impacts; relationship analysis of
economic, political, social, physical,
institutional and environmental factors;
tourism planning and management;
stakeholder analysis; derivation of
conflict resolution approach; case
studies and discussion topics from real
situations in the area
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วัฒนธรรม ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคใน
การวางแผนและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ ล ด
ผลก ระท บ ต่ อ สิ่ งแวด ล้อ ม ก ารวิ เ คราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ก ารเมื อ ง สั งค ม ก าย ภ าพ อ งค์ ก ร แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ ง การวางแผนและการ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย ว การวิ เคราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย การสังเคราะห์วิธแี ก้ปัญหาความขัดแย้ง
กรณี ศึกษาและหัวข้ออภิปรายจากสถานการณ์
จริงในพื้นที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. วางแผนการจัดการเพื่อระบุมาตรการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย และปั จ จั ย ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
Concepts and principles of
sustainable tourism, tourism impacts;
analysis of carrying capacities of natural
resources, society and culture; theories,
processes and techniques in tourism
planning and development with lower
environmental impacts; relationship
analysis of economic, political, social,
physical, institutional and environmental
factors; tourism planning and
management; stakeholder analysis;
derivation of conflict resolution
approach; case studies and discussion
topics from real situations in the area
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe concepts, theories and
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23. 978-532 การจัดการผลกระทบการท่องเทีย่ ว
Tourism Impact Management 3(3-0-6)
แนวความคิด หลักการและทฤษฎีผลกระทบ
จากการท่ อ งเที่ ยว การวิเคราะห์ ขี ดจํากัด การ
รองรับทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วั ฒ น ธรรม ก ารท บ ท วน ก รอ บ ท างสั ง ค ม
วั ฒ น ธ ร ร ม เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เมื อ ง ;
ความสามารถของพื้นที่ในการทนทานและฟื้นตัว
ต่ อ ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งจ าก ก าร ท่ อ งเที่ ย ว
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับขีดจํากัด
การรองรั บ ทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทิ ศ
ท างการบริ ก ารและการจั ด การธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยว และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบายการจัดการกลยุทธ์และเครื่องมือสําหรับ
การตัดสินใจและการจัดการผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการของการ
วางแผนและกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองต่ อ ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย วาตภั ย ดิ น /
โคลนถล่ม การก่อวินาศกรรม แผ่นดินไหว สึนามิ
ภัยแล้ง และโรคระบาด ระบบเตือนภัย การฟื้นฟู
หลังภัยพิบัติ กรณีศึกษา
Concepts, principles and theories of
tourism impacts; analysis of carrying
capacities of natural resources, society
and culture; review of socio-cultural,
economic and political frameworks; area
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principles of sustainable tourism
management
2. plan the management for
identifing measures to reduce
environmental impacts from tourism
3. analyze relationships between
stakeholders and various factors which
affect solving environmental problems
from tourism
978-532 การท่องเที่ยวชายฝั่งและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
Coastal Tourism and Environmental
Management
3((3)-0-6)
หลักการและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยว
ชายฝั่ ง การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการชายฝั่ ง
ปรากฏการณ์ทางกายภาพและชีววิทยา กิจกรรม
ของมนุษย์และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายฝั่ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการ
จั ด การพื้ น ที่ แ ละทรัพ ยากรชายฝั่ งสํ า หรั บ การ
ว างแ ผ น แ ล ะ ก า ร จั ด ก าร ก าร ท่ อ งเที่ ย ว
กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการ
ท่องเที่ยวชายฝั่ง
2 . วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
กระบวนการทางธรรมชาติ กิจกรรมมนุษย์และ
ผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่ง
3. สาธิ ต การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ในการ
จั ด การผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากการ
ท่องเที่ยวชายฝั่ง
Principles and theories of coastal
tourism management; analysis of coastal
processes; physical and biological
phenomena; human activities and their
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resistance and resilience to changes from
tourism; relationship between tourism
and natural and environmental carrying
capacity; trends in tourism service and
business management and impacts on
natural resources; management policy,
strategies and tools for effective decision
making and management of tourism
impacts; tourism planning principles and
management strategies in response to
disaster, flooding, storm, landslide,
terrorist attack, earthquake, tsunami,
drought and pandemic; warning system;
restoration after the disaster; case study
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implications for coastal tourism
management;
applications
of
geoinformatics technology in coastal
zone and coastal resource management
for tourism planning and management;
case study
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe concepts, theories and
principles of coastal tourism
2. analyze relationships between
environmental processes, human
activities and impacts on coastal
resources
3. demonstrate the application of
technology
to
manage
the
environmental impacts of coastal
tourism
24. 978-533 การจัดการกระบวนการชายฝั่งของ 978-533 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม
Coastal Process Management of
Environmental Tourism Product
Tourism
3(3-0-6) Development
3((3)-0-6)
หลักการและทฤษฎีการจัดการชายฝั่ง การ
แนวความคิด หลักการและทฤษฎีการพัฒนา
วิเคราะห์กระบวนการชายฝั่ง ปรากฏการณ์ทาง ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง การ
กายภาพและชีววิทยาและผลต่อเนื่องสําหรับการ วิเคราะห์กรอบทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
จัดการการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเมื อ งสํ า หรั บ การออกแบบและจั ด ส่ ง
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่และทรัพยากร ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสม หลักการของ
ชายฝั่งสําหรับการวางแผนและการจัดการการ
การวางแผนและกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การสํ า หรั บ
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ผ ลกระทบต่ํ า การมี
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา
Principles and theories of coastal
ส่วน ร่ ว ม ข อ งชุม ชน และผู้ เกี่ ย วข้อ ง ก าร
management; analysis of coastal
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญ ญาท้องถิ่นใน
processes, physical and biological
ก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะจั ด ก ารก ารท่ อ งเที่ ย ว
สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
phenomena and their implications for
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
tourism management; applications of
geoinformatics technology in coastal
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการ
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zone and coastal resource management
for tourism planning and management;
case study

25.
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ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
2. ออกแบบผลิตภัณ ฑ์การท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. วิ เคราะห์ น โยบายและกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
Concepts, principles and theories of
tourism product development in
sensitive areas; analysis of socio-cultural,
economic and political frameworks for
appropriate tourism product design and
delivery; planning principles and
management strategies for low impact
tourism activities; participation of
community and stakeholders; creative
application of technology and local
wisdom to environmental tourism design
and management; case study
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe concepts, theories and
principles of environmental tourism
2. design environmentally friendly
tourism products
3. analyze policies and strategies to
reduce the environmental impact of
tourism
978-541 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
Environmental Geoinformatics
Technology
3((2)-2-5)
หลักการเบื้องต้นของการรับรู้จากระยะไกล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกําหนด
ตําแหน่งบนโลก (GPS) ระบบพิกัดและเส้นโครง
แผนที่ หลักการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ
รั บ รู้ จ ากระยะไกลของสภาพ แวดล้ อ มใน
ธรรมชาติ หลั ก การจํ าแนกข้อ มู ลภาพเบื้ องต้ น
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แบบจํ าลองข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
การนํ า เข้ า การแก้ ไ ข การจั ด การ และการ
แสดงผลข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ บื้ อ งต้ น การ
ประยุก ต์ภู มิ สารสารสนเทศสํ าหรับ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลก
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้ น ที่ เบื้ องต้น โดยใช้
โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Basic principles of remote sensing;
Geographical Information Systems (GIS);
Global Positioning System (GPS);
coordinate systems and map projections;
electromagnetic radiation principles;
remote sensing of the natural
environment; basic principles of digital
image classification; GIS data model;
spatial data input, editing, management
and display; basic of GIS data analysis;
application of geoinformatics for
environmental management
Learning outcomes: Students are
able to
1. explain the basic principles of
Remote Sensing (RS), Geographical
Information Systems (GIS) and Global
Positioning System (GPS)
2. conduct simple spatial analysis
using geoinformatics technology
programs
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26. 978-541 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก
Global Positioning System
3(2-2-5)
ระบบพิกัดและเวลา การเคลื่อนที่ในวงโคจร
ของดาวเที ย ม ค่ า ต่ า งๆที่ สั ง เกตได้ ด้ ว ยจี พี เอส
ขั้นตอนการประมาณค่า สื่อที่ใช้ในการเดินทาง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของค่าต่างๆที่สังเกต
ได้ด้วยจีพีเอส วิธีการดําเนินการกับข้อมูลจีพีเอส
การนําไปใช้และตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูล
จีพีเอส ปฏิบัติการ
Coordinate and time systems;
satellite orbital motions, GPS
observables; estimation procedures;
propagation medium; mathematical
model of GPS observables; methods of
processing GPS data; applications and
examples of GPS data analysis,
laboratory
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978-542 ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขั้นสูง
Advanced Global Navigation Satellite
System
3((2)-2-5)
ระบบพิกัดและเวลา การเคลื่อนที่ในวงโคจร
ของดาวเที ย ม ค่ า ต่ า งๆที่ สั งเกตได้ ด้ ว ยจี พี เอส
ขั้นตอนการประมาณค่า สื่อที่ใช้ในการเดินทาง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของค่าต่างๆที่สังเกต
ได้ด้วยจีพีเอส วิธีการดําเนินการกับข้อมูลจีพีเอส
การนําไปใช้และตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูล
จีพีเอส ปฏิบัติการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบ ายหลั ก การตํ าแหน่ งจุ ด ของระบบ
ดาวเทียมนําทางบนโลก (GNSS) โดยการใช้การ
วัดแบบซูโดเรนจ์
2. วิ เ คราะห์ ค วามผิ ด พลาดของระบบ
ดาวเที ยมนํ าทางบนโลกและประเมิน วิธีการใน
การปรับปรุงค่าความถูกต้อง
3. อธิ บ ายหลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งรั บ
ระบบดาวเที ย มนํ า ทางบนโลก และสามารถ
อธิ บ ายข้ อ มู ล ดิ บ และข้ อ มู ล ที่ ป ระมวลผลตาม
รูปแบบมาตรฐาน NMEA และ RINEX ได้
4.ระบุ การประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ของ
ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกได้
Coordinate and time systems;
satellite orbital motions; GPS
observables; estimation procedures;
propagation medium; mathematical
model of GPS observables; methods of
processing GPS data; applications and
examples of GPS data analysis;
laboratory
Learning outcomes: Students are
able to
1. explain the principles of GNSS
point positioning using pseudorange
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27. 978-542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Geographic Information
System
3(2-2-5)
แ บ บ จําล อ งข้ อ มู ล ระบ บ ส ารส น เท ศ
ภู มิ ศ าสตร์ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เวกเตอร์ แ ละ
ราสเตอร์ การจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
ฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ การวิเคราะห์พื้นผิว
การประมาณค่าในช่วง การวิเคราะห์โครงข่ายสิ่ง
อํานวยความสะดวก แบบจําลองและการสร้าง
แบบจําลองทาง GIS การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นการวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่และการจัดการด้านต่างๆ การฝึก
ปฏิบัติและทําโครงการ
GIS data model; GIS raster and
vector-based analyses; spatial database
and relational database management;
surface analysis; interpolation, and
facility network analysis; GIS models and
modeling; application of geographic
information system in spatial data
analysis and management; laboratory
and projects required

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
measurements
2. analyze the GNSS errors and
determine how to improve positioning
accuracy
3. describe how a GNSS receiver
works and explain the raw and
processed outputs based on NMEA and
RINEX standard formats
4.identify the various applications of
GNSS
978-543 ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขั้นสูง
Advanced Geographic Information
System
6((4)-6-8)
แบ บ จํ า ลองข้ อ มู ล ระบ บ สารสน เท ศ
ภู มิ ศ าสตร์ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เวกเตอร์ แ ละ
ราสเตอร์ การจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
ฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ การวิเคราะห์พื้นผิว
การประมาณ ค่ า ในช่ ว ง และการวิ เ คราะห์
โครงข่ายสิ่งอํานวยความสะดวก แบบจําลองและ
การสร้างแบบจําลองทาง GIS การประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละการจั ด การด้ า น
ต่างๆ การฝึกปฏิบัติและทําโครงการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบ ายแนวคิดพื้ นฐานและการปฏิ บั ติ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสกัด
รูปลักษณ์ และการสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง
3. รวบรวมข้ อ มู ล ประเภทที่ แ ตกต่ า งกั น
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย และวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แนวคิดและเครื่องมือทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
4.ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะสําหรับการ
ใช้งานที่หลากหลาย
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28. 978-543 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
Advance Remote Sensing 3(2-2-5)
หลักการของการรับรู้ระยะไกลและการแผ่
รังสีแม่เหล็ก ไฟฟ้ า อุป กรณ์ จับภาพถ่าย ข้อมูล
ดิจิตอล การแปลความหมายของภาพ ดาวเทียม
สํารวจโลก ไมโครเวฟแบบแอคทีฟ ไลดาร์ การ
แผ่รังสีความร้อน การวิเคราะห์รูปดิจิตอล การใช้
งานของการรับรู้ระยะไกล การฝึกปฏิบัติการ
Principles of remote sensing and
electromagnetic radiation; photographic
sensors;
digital
data;
image
interpretation;
earth
observation
satellites; active microwave; Lidar;
thermal radiation; digital image analysis;
remote sensing applications; laboratory
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GIS data model; GIS raster and
vector-based analysis; spatial database
and relational database management;
surface analysis; interpolation and facility
network analysis; GIS models and
modeling; application of GIS in spatial
data analysis and management; practice
and project work
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe fundamental concepts
and practices of Geographic Information
Systems (GIS)
2. conduct spatial data analysis,
feature extraction and thematic mapping
3. integrate various kind of data
from various sources and analyse the
data using GIS concept and tools
4. apply the knowledge and skill for
various applications
978-544 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
Advanced Remote Sensing 3((2)-2-5)
หลักการของการรับรู้ระยะไกลและการแผ่
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ จับภาพถ่าย ข้อมูล
ดิจิตอล การแปลความหมายของภาพ ดาวเทียม
สํารวจโลก ไมโครเวฟแบบแอคทีฟ ไลดาร์ การ
แผ่รังสีความร้อน การวิเคราะห์รูปดิจิตอล การ
ใช้งานของการรับรู้ระยะไกล การฝึกปฏิบัติการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อ ธิ บ าย แน วคิ ด วิ ธี ก าร และก าร
ประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
2. อธิบายหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
การรับรู้ท างอากาศและการรับรู้จากระยะไกล
และอธิ บ ายปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพลั ง งานคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ากับพื้นผิวโลก
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29. 978-544 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและ
การวิเคราะห์
Digital Image Classification and
Analysis
3(2-2-5)
ห ลั ก ก า ร จํ า แ น ก ภ า พ เชิ ง เล ข ก า ร
ประมวลผลเบื้ อ งต้ น ในการประมวลผลภาพ
เชิงเลข การเน้ น ความคมชั ด ของภาพ ขั้ น ตอน
การสกั ด สารสนเทศเฉพาะเรื่อ ง แบบแผนการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
เทคนิคขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการจําแนกข้อมูลภาพ
เชิ ง เลข การจํ า แนกแบบไม่ กํ า กั บ ดู แ ล การ
จํ า แน กแบ บ กํ า กั บ ดู แ ล ก ารจํ า แน ก แบ บ
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3. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ ใ นระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
Principles of remote sensing and
electromagnetic radiation; photographic
sensors;
digital
data;
image
interpretation;
earth
observation
satellites; active microwave; lidar;
thermal radiation; digital image analysis;
remote sensing applications; laboratory
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the concepts,
methodologies and applications of
remote sensing
2 . describe the principles of aerial
and satellite remote sensing and outline
the energy interactions with earth
surface features
3. perform analysis on digital
satellite data integrated with other
geographical information in a
geographical information system
978-545 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและ
การวิเคราะห์
Digital Image Classification and
Analysis
3((2)-2-5)
ห ลั ก ก า ร จํ าแ น ก ภ า พ เชิ งเล ข ก า ร
ประมวลผลเบื้ อ งต้ น ในการประมวลผลภาพ
เชิงเลข การเน้ น ความคมชั ด ของภาพ ขั้ น ตอน
การสกั ด สารสนเทศเฉพาะเรื่อ ง แบบแผนการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
เทคนิคขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการจําแนกข้อมูลภาพ
เชิ ง เลข การจํ า แนกแบบไม่ กํ า กั บ ดู แ ล การ
จํ า แน กแบ บ กํ า กั บ ดู แ ล ก ารจํ า แน ก แบ บ
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ผสมผสาน การจําแนกแบบปัญญาประดิษฐ์
Principles of digital image
classification; preprocessing in digital
image processing; Image enhancement;
step of thematic information extraction;
advanced technology in digital Image
classification; unsupervised classification;
supervised
classification;
hybrid
classification; artificial intelligence
classification

30. 978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นที่
แบบหลายเกณฑ์
Spatial Multi-Criteria Decision Analysis
3(2-2-5)
ระบ บ สารสน เท ศภู มิ ศ าสตร์ แ ละการ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การวิ เคราะห์ แ ละการ
ตั ด สิ น ใจ แ บ บ ห ล าย เก ณ ฑ์ ก ารป ระเมิ น
หลั ก เกณ ฑ์ ข้ อ จํ า กั ด และทางเลื อ กในการ
ตั ด สิ น ใจ การให้ ค่ า ถ่ ว งน้ํ า หนั ก หลั ก เกณ ฑ์
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ผสมผสาน การจําแนกแบบปัญญาประดิษฐ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักการ
รั บ รู้ จ ากระยะไกลและการประมวลผลภาพ
เชิงเลข สําหรับการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน
2. จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
Principles of digital image
classification; preprocessing in digital
image processing; image enhancement;
thematic
information
extraction
procedure; land use and soil cover
classification
scheme;
advanced
technology in digital image classification;
unsupervised classification; supervised
classification; hybrid classification;
artificial intelligence classification
Learning outcomes: Students are
able to
1 . describe knowledge of remote
sensing theory and digital image
processing for land use and land cover
classification
2 . classify of land use and land
cover from digital satellite data
978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นที่
แบบหลายเกณฑ์
Spatial Multi-Criteria Decision Analysis
3((2)-2-5)
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ แ ละการ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การวิ เคราะห์ แ ละการ
ตั ด สิ น ใจ แ บ บ ห ล าย เก ณ ฑ์ ก ารป ระเมิ น
หลั ก เกณ ฑ์ ข้ อ จํ า กั ด และทางเลื อ กในการ
ตั ด สิ น ใจ การให้ ค่ า ถ่ ว งน้ํ า หนั ก หลั ก เกณ ฑ์
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กฎเกณ ฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์ ค วาม
อ่อนไหว ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
Geographic Information System for
decision
making;
multiple-criteria
decision analysis; evaluation criteria
decision alternatives and constrains;
criteria weighting; decision rules;
sensitivity analysis; spatial decision
support system

31. 978-547 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่และการ
สร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Spatial Data Analysis and GIS
Modeling
3(2-2-5)
หลักการการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้ นที่ การ
นํ าเข้ าข้ อ มู ล และการสร้ า งฐานข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การวิ เ คราะห์
แบบจํ า ลองทางอุ ท กศาสตร์ การวิ เ คราะห์
โครงข่าย ก ารสร้ า งแบ บ จํ า ลอ งเชิ ง พื้ น ที่
ภู มิ ศ าสตร์ การประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สําหรับสร้างแบบจําลองสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
กฎเกณ ฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์ ค วาม
อ่อนไหว ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ระบุและอภิปรายแนวคิด ทฤษฏี และ
เทคนิ ค ในการวิ เคราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจแบบพหุ
เกณฑ์
2. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ใน
การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้
Geographic Information System for
decision making; multiple-criteria
decision analysis; evaluation of criteria,
constrains and decision alternatives;
criteria weighting; decision rules;
sensitivity analysis; spatial decision
support system
Learning outcomes: Students are
able to
1. define and discuss concepts,
theories, and techniques in multi-criteria
analysis
2. apply GIS and multilevel decision
analysis in various applications
978-547 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่และการ
สร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Spatial Data Analysis and GIS
Modeling
3((2)-2-5)
หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
นํ าเข้ าข้ อ มู ล และการสร้ า งฐานข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การวิ เ คราะห์
แบบจํ า ลองทางอุ ท กศาสตร์ การวิ เ คราะห์
โครงข่าย ก ารสร้ า งแบ บ จํ า ลอ งเชิ ง พื้ น ที่
ภู มิ ศ าสตร์ การประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สําหรับสร้างแบบจําลองสิ่งแวดล้อม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
Principle of spatial data analysis;
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
importing data and creating a spatial
1. อธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใช้ ก ารวิ เคราะห์
database; spatial data analysis; hydrology ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และ
model analysis; network analysis; การสร้างแบบจําลองเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์
geospatial modeling; applications of GIS
2. วิเคราะห์ แ บบจํ าลองทางอุ ท กศาสตร์
for environmental modeling
โครงข่ า ย และสร้ า งแบ บ จํ า ลองเชิ ง พื้ น ที่
ภูมิศาสตร์
3. ทําโครงงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ (การออกแบบโครงการ
การเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการ
ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และการนํ า เสนอ
ข้อมูล)
Principle of spatial data analysis;
importing data and creating a spatial
database; spatial data analysis; hydrology
model analysis; network analysis;
geospatial modeling; applications of GIS
for environmental modeling
Learning outcomes: Students are
able to
1 . describe and apply spatial data
analysis; creating a spatial database and
geospatial modeling
2. analyse hydrology model,
network and creat geospatial model
3. complete a GIS project from start
to finish (project design, data capture,
data storage and management, data
analysis and data presentation)
32. 978-548 ภูมิสารสนเทศเพือ่ การจัดการพิบัติ 978-548 การจั ด การภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ภัย
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Geo-Informatics for Natural Disasters Disaster Risk Management and
Management
3(2-2-5) Climate Change
3((2)-2-5)
ภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติด้าน
ความเสี่ยงการเกิดพิบัติภัย การเตรียมพร้อมรับ ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการความเสี่ยงการ
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ภั ย พิ บั ติ การตอบสนองเมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ การ
ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ และการป้องกันภัยพิบัติ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศในการ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงพิบัติภัย
Disaster in natural resources; disaster
risk
management;
preparedness,
response, recovery, and mitigation;
application of geoinformatics technology
for disaster risk analysis

33. 978-642 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ
Web-based Geospatial Programming
3(2-2-5)
การเขี ย นโปรแกรม การออกแบบภาษา
โปรแกรม การสร้ า งกระบวนการทํ า งานของ
โปรแกรมเชิงตรรกะและทวนซ้ํา การออกแบบ
และการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วั ต ถุ ภาษาโปรแกรม
Visual Basic ก า ร เขี ย น โป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดทําและประยุกต์ใช้
แผนที่ บ นเว็ บ และการพั ฒ นาการบริ ก าร GIS

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
เกิ ด พิ บั ติ ภั ย วงจรการจั ด การภั ย พิ บั ติ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศในการ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงพิบัติภัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. แก้ ปั ญ หาโจทย์ วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2. บู รณาการความรู้เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ความเสี่ ย งและเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติ
Climate change; disaster in natural
resources; disaster risk management;
disaster management cycle; application
of geoinformatics technology for disaster
risk analysis
Learning outcomes: Students are
able to
1. solve the environmental problem
related to the natural disaster and
climate change
2. integrate knowledge of the risk
management
and
geoinformatics
technology to prepare for natural
disasters
978-549 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ
Web-based Geospatial Programming
3((2)-2-5)
การเขี ย นโปรแกรม การออกแบบภาษา
โปรแกรม การสร้ า งกระบวนการทํ า งานของ
โปรแกรมเชิ ง ตรรกะและทวนซ้ํ า การการ
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบเชิ ง วั ต ถุ การเขี ย น
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียน
โปรแกรมบนเว็บสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดทําและประยุกต์ใช้แผนที่บนเว็บและการ
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ผ่านเว็บ
Computer
programming;
programming
language
design;
construction of logical and iterative
program flows; object-oriented analysis
and design; visual basic programming
languages; geographic information
system
programming;
web-based
programming
for
environmental
management; customizing web-based
mapping applications and development
of distributed web services for GIS

34.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
พัฒนาการบริการ GIS ผ่านเว็บ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายคุณ ลักษณะและประโยชน์ของ
ระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ได้
2. อธิบายมาตรฐานการใช้งานทางด้านภูมิ
สารสนเทศแบบออนไลน์ได้
3 . อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ภู มิ
สารสนเทศแบบออนไลน์ได้
Computer
programming;
programming
language
design;
construction of logical and iterative
program flows; object-oriented analysis
and design; geographic information
system programming; web-based
programming
for
environmental
management;
customizing
and
implementing web-based mapping
applications and development of webbased GIS services
Learning outcomes: Students are
able to
1. explain the features and benefits
of web-based GIS
2. explain the spatial web-standard
uses in web-based GIS
3. design and develop a web-based
mapping application
978-641 การทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Mapping
3((2)-2-5)
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ ง แ ผ น ที่
องค์ประกอบของแผนที่ หลักการออกแบบแผนที่
โครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่เฉพาะเรื่องและ
แผนที่สถิติ การแปลงแผนที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
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35.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
1. สร้ า งแผนที่ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ต าม
หลักการทําแผนที่ได้
2. เลื อ กรู ป แบบของแผนที่ ที่ เหมาะสม
สําหรับการนําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
Types of maps and their
characteristics; mapping components;
mapping design; spatial data structures;
thematic and statistical mapping; map
transformations
Learning outcomes: Students are
able to
1. create map with computer-based
mapping design
2. choose a suitale type of map for
spatial data presentation
978-642 การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์
Geophysics Exploration
3((2)-2-5)
สะเทื อ น ระเบี ยบ วิ ธี แ ม่เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า
ระเบียบวิธีกัมมันตภาพรังสี ความร้อนใต้พิภ พ
เรดาร์หยั่งลึก การวิเคราะห์และการแปลความ
ข้อมู ล การประยุกต์ก ารสํารวจทางธรณี ฟิ สิก ส์
ในทางวิศวกรรม ทางสิ่งแวดล้อม และการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. แก้ปัญ หาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สํารวจใต้พื้นผิวดิน
2. บู ร ณาการความรู้ ใ นการประมวลผล
แปลความข้อมูล สร้างแบบจําลองและสร้างภาพ
ข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีพิสิกส์
3. ใช้เทคนิ คทางธรณี ฟิ สิกส์ เพื่ อประเมิ น
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
Gravity method; magnetic method;
electric methods; seismic method;
electromagnetic method; radioactivity
method; geothermal properties of the

เหตุผล

137
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559

36.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
earth; ground-penetrating radar (GPR);
analysis and interpolation data; applied
exploration geophysics in engineering,
environment and natural resource
exploration
Learning outcomes: Students are
able to
1. solve the research problem
relates to the underground exploration
2. integrate knowledge the
processing, interpretation, modelling and
visualization of geological and
geophysical data
3. apply the geophysical techniques
to assess the environmental problem
978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม
Environmental Biophysics Innovations
9((6)-9-12)
กลศาสตร์ ไ ฟ ฟ้ าของอนุภ าคชี ว ภาพ
ไดอิเล็กทริกในสนามไฟฟ้า ไดอิเล็กโทรฟอเรซิส
และแมกนี โ ตฟอเรซิ ส อั น ตรกิ ริ ย าของแรงที่
กระทํ า ระหว่ า งอนุ ภ าคชี ว ภาพในสนามไฟฟ้ า
ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง การขยาย
รูเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยเทคนิคไฟฟ้า การประยุกต์ใช้
กับปัญหาวิจัยด้านชีวฟิสิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายองค์ ป ระกอบชี ว ฟิ สิ ก ส์ เ พื่ อ
ประยุกต์ใช้กับปัญ หาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ
2. ออกแบบกระบวนการสําหรับวิเคราะห์
เทคโนโลยี ใหม่ ด้ า นชี ว ฟิ สิ ก ส์ สิ่ ง แวดล้ อ มแบบ
บูรณาการ
3. นํ า เสนอและเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย เพื่ อ
สร้างการรับรู้ให้สังคมได้
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37. 978-551 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
Special Topics for Graduate Studies I
3(x-y-z)
หั ว ข้ อ ศึ ก ษาตามความสนใจของผู้ เ รี ย น
ภายใต้ ก ารแนะนํ า ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการ
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก การทํ า กรณี ศึ ก ษา การ
แสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานอย่าง
ละเอียดและการสัมมนา
Selected topics of student interest
under close supervision of the advisor;
in-dept research, case studies and
presentation of the study in forms of
detailed report and seminar

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
Electromechanics of bioparticles;
dielectric
in
electric
fields;
dielectrophoresis and magnetophoresis;
force interactions between bioparticles
in electric field; traveling wave
dielectrophoresis;
electroporation;
applications to environmental biophysics
Learning outcomes: Students are
able to
1. explain the components of
biophysics for application to integrated
environmental research problems
2. design processes for integrated
environmental biophysics research
problems
3. present and disseminate research
results in order to create awareness for
the society
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
Special Topics for Graduate Studies I
3((x)-y-z)
หั ว ข้ อ ศึ ก ษาตามความสนใจของผู้ เรี ย น
ภายใต้ ก ารแนะนํ า ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การ
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก การทํ า กรณี ศึ ก ษา การ
แสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานอย่าง
ละเอียดและการสัมมนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อภิปรายหัวข้อศึกษาที่สนใจภายใต้คํา
แนะของอาจารยที่ปรึกษา
2. วิจารณ์ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า การ
ทํากรณีศึกษา
3. ประเมิน และเปรียบเทียบผลการศึกษา
Selected topics of student interest
under close supervision of the advisor;
in-dept research; case studies;

เหตุผล

ปรับรหัส
วิชาเพื่อให้
เหมาะสม
กับการ
เรียนการ
สอน
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38. 978-552 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
Special Topics for Graduate Studies II
3(x-y-z)
หั ว ข้ อ ศึ ก ษาตามความสนใจของผู้ เ รี ย น
ภายใต้ ก ารแนะนํ า ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการ
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก การทํ า กรณี ศึ ก ษา การ
แสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานอย่าง
ละเอียดและการสัมมนา
Selected topics of student interest
under close supervision of the advisor;
in-depth research, case studies and
presentation of the study in forms of
detailed report and seminar
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presentation of the study in forms of
detailed report and seminar
Learning outcomes: Students are
able to
1. discuss the study topics of
interest under the supervision of the
advisor
2. review the information obtained
from the research and case studies
3. evaluate and compare the study
results
978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
Special Topics for Graduate Studies II
3((x)-y-z)
หั ว ข้ อ ศึ ก ษาตามความสนใจของผู้ เรี ย น
ภายใต้ ก ารแนะนํ า ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การ
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก การทํ า กรณี ศึ ก ษา การ
แสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานอย่าง
ละเอียดและการสัมมนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อภิปรายหัวข้อศึกษาที่สนใจภายใต้คํา
แนะของอาจารยที่ปรึกษา
2. วิจารณ์ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า การ
ทํากรณีศึกษา
3. ประเมิน และเปรียบเทียบผลการศึกษา
Selected topics of student interest
under close supervision of the advisor;
in-dept research; case studies;
presentation of the study in forms of
detailed report and seminar
Learning outcomes: Students are
able to
1. discuss the study topics of
interest under the supervision of the
advisor

เหตุผล
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วิชาเพื่อให้
เหมาะสม
กับการ
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39. 978-601 วิทยานิพนธ์
Thesis
36(0-108-0)
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า นการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่
สร้ า งสรรค์ การวางแผน การดํ า เนิ น การ การ
เขียนรายงาน และวิเคราะห์ ผลการวิจัยเพื่ อให้
เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ พั ฒ นาทั ก ษะชั้ น สู ง
ภายใต้ คํ าแนะนํ าของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
Research
into
environmental
management with assistance of creative
technology and innovation; planning,
conducting, writing and reporting findings
and critical analysis of the results of the
research in order to construct new
bodies of knowledge or develop
advanced skills under the supervision of
thesis advisors
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2 . review the information obtained
from the research and case studies
3. evaluate and compare the study
results
978-601 วิทยานิพนธ์
Thesis
36(0-108-0)
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า นการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่
สร้ า งสรรค์ การวางแผน การดํ า เนิ น การ การ
เขียนรายงาน และวิเคราะห์ ผลการวิจัยเพื่ อให้
เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ พั ฒ นาทั ก ษะชั้ น สู ง
ภายใต้ คํ าแนะนํ าของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ การปฏิบัติงานภาคสนาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชุมชนสังคม
2. ตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยจากประเด็นปัญหาที่
พบ
3. จัดทําโครงร่างวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ดําเนิ นโครงการวิจัย วิเคราะหผลและ
สรุปผลการวิจัย
Study
and
research
in
environmental management with
assistance of creative technology and
innovation; planning, conducting, report
writing and critical analysis of the
research results in order to construct
new bodies of knowledge or develop
advanced skills under the supervision of
thesis advisors; field work
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the environmental
problems encountered in the social
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40. 978-602 วิทยานิพนธ์
Thesis
18(0-54-0)
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า นการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่
สร้ า งสรรค์ การวางแผน การดํ า เนิ น การ การ
เขียนรายงาน และวิเคราะห์ ผลการวิจัยเพื่ อให้
เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ พั ฒ นาทั ก ษะชั้ น สู ง
ภายใต้ คํ าแนะนํ าของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
Research
into
environmental
management with assistance of creative
technology and innovation; planning,
conducting, writing and reporting findings
and critical analysis of the results of the
research in order to construct new
bodies of knowledge or develop
advanced skills under the supervision of
thesis advisors
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community
2. create research topics from the
problems found
3. prepare a preliminary research
proposal related to environmental
problems
4. conduct research projects,
analyse and conclude the research
results
978-602 วิทยานิพนธ์
Thesis
18(0-54-0)
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า นการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่
สร้ า งสรรค์ การวางแผน การดํ า เนิ น การ การ
เขียนรายงาน และวิเคราะห์ ผลการวิจัยเพื่ อให้
เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ พั ฒ นาทั ก ษะชั้ น สู ง
ภายใต้ คํ าแนะนํ าของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ การปฏิบัติงานภาคสนาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชุมชนสังคม
2. ตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยจากประเด็นปัญหาที่
พบ
3. จัดทําโครงร่างวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ดําเนิ นโครงการวิจัย วิเคราะหผลและ
สรุปผลการวิจัย
Study
and
research
in
environmental management with
assistance of creative technology and
innovation; planning, conducting, report
writing and critical analysis of the
research results in order to construct
new bodies of knowledge or develop
advanced skills under the supervision of
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thesis advisors; field work
Learning outcomes: Students are
able to
1. describe the environmental
problems encountered in the social
community
2. create research topics from the
problems found
3. repare a preliminary research
proposal related to environmental
problems
4. conduct research projects,
analyse and conclude the research
results

เหตุผล
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขอให้ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ คนที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ให้ - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
แบ่งเป็นหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
2. รายวิ ช า 978-512 การจั ด การขยะและเทคโนโลยี - ปรับปรุงตามคําแนะนํา และพิจารณาเปลี่ยนชื่อรายวิชา
เสนอให้เปลี่ยนแปลงเป็น การจัดการขยะมูลฝอยและ เป็น เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
เท ค โ น โ ล ยี ชื่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ Solid Waste อันตราย
Management and Technology
3. รายวิ ช า 978-611 เพิ่ มชื่ อ ภ าษ าอังกฤษ เป็ น - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
Contaminated Site Remediation
4. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ให้ระบุว่า - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับใดบ้าง
5. รายวิ ช า 978-513 ควรเป็ น ชื่ อ วิ ช า เทคโนโลยี ก าร - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
จัดการน้ําเสีย แทนชื่อ เทคโนโลยีการจัดการน้ําทิ้ง
- คงเดิม เนื่องจากระยะเวลาในภาคการศึกษาที่ 2 ของ
6. เสนอแนะให้มีการเปิดภาคฤดูร้อน
ระดับบัณฑิตศึกษา ครอปคลุมในภาคฤดูรอ้ นแล้ว
ขอให้ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ คนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
1. เสนอแนะให้มีรายวิชาที่เกี่ยวกับอากาศ
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยเพิ่มรายวิชา 978-516
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาแบบโปรแกรมก้าวหน้า (Honors -ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยระบุคุณสมบัติของผู้เข้า
Program) เสนอแนะให้ระบุให้ชัดเจนว่าถ้านักศึกษาเข้า ศึกษาโปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors Program) ไว้ใน
โดยใช้แผนนี้ต้องดําเนินการอย่างไร
แผน ก แบบ ก2
3. ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก2 อาจปรั บ รายวิ ช า - คงเดิม เนื่องจากจํานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิตทีร่ ะบุไว้
วิทยานิพนธ์เหลือ 15 หน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต และ เป็นไปตามข้อกําหนดของระเบียบบัณฑิตศึกษาของ
เพิ่มหน่วยกิตในส่วนรายวิชาเลือก
มหาวิทยาลัย
4. หมวดที่ 2 ปรับส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เนื่องจากมี - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
การปรับรายวิชาบังคับ
5. หลักสูตรสามารถชูจุดเด่นในส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ - ปรับปรุงตามคําแนะนําโดยเพิ่มรายละเอียดการบริหาร
ว่ามีอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้ จัดการที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
คําแนะนําได้
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ขอให้ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ คนที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
หมวด 1
1. รายวิชา 978-511 ควรเปลี่ยนเป็น การวิเคราะห์มล - ปรับปรุงตามคําแนะนํา และพิจารณาเปลี่ยนชื่อรายวิชา
สารด้วยเครื่องมือขั้นสูง
เป็น ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วย
เครื่องมือขั้นสูง
2. รายวิชา 978-512 ควรเปลี่ยนเป็น เทคโนโลยีและการ - ปรับปรุงตามคําแนะนํา และพิจารณาเปลี่ยนชื่อรายวิชา
จัดการขยะมูลฝอย
เป็น เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
3. รายวิชา 978-514 เทคโนโลยีและการจัดการน้ําเสีย - ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยปรับเป็นชื่อรายวิชา การ
ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
4. รายวิชา 987-614 ไม่แน่ใจว่าจําเป็นหรือไม่อย่างไร
- คงเดิม เนื่องจากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชเพื่อ
การแก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เลื อ กทํ า วิ จั ย ใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้องเรียนวิชานี้เพื่อเข้าใจกลไก
การทํางานของพืชที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
5. รายวิชา 978-523 การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล - ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยได้ตัดรายวิชา 978-523
และชายฝั่ ง และ รายวิ ช า 978-524 การจั ด การ ออก
สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลและชายฝั่ ง แบบบู ร ณาการ จะ
รวมกันได้หรือไม่อย่างไร
6. บางวิชา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และบาง - ปรั บ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า โดยเปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช า
วิชา ”การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” น่าจะใช้ให้เหมือนกัน 978-519 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ควรเลือกแบบหลัง
การจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ขาดวิชาด้านการจัดการมลพิษอากาศ ปกติด้านองค์ - ปรั บ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า โดยเพิ่ ม รายวิ ช า 978-516
ความรู้ ด้าน สิ่ ง แวดล้ อ ม จะมี (คร่ า วๆ ) น้ํ า ขยะ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
ขยะอันตราย อากาศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
8. ควรจะมีรายวิชาด้าน “การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ” - คงเดิม ในหลักสูตรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ อ ยู่ แ ล้ ว คื อ รายวิ ช า 978-548 การ
จั ด การภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ
9. หลายๆวิชาจะมี “การจัด การสิ่งแวดล้อม” ทํ าให้ ดู - คงเดิม เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรหลายรายวิชาเป็น
ซ้ํ า ซ้ อ นมากเกิ น ไปและดู เหมื อ นจะเป็ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของ รายวิชาเฉพาะทาง ที่สามารถนํามาประยุกตใช้กับ งาน
รายวิชานั้นๆ ทําให้เหมือนจะลดความเข้มข้นของรายวิชา ด้ า นการจั ด การส่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งเป็ น ศาสตร์เฉพาะของ
นั้นไป
หลักสูตร
หมวด 2
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10. ถ้าทําตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2-3 ได้ ข้อที่ 1 ก็ต้องทํา
ได้อยู่แล้ว จึงควรปรับหรือตัดออกหรือไม่
หมวด 3
11. อนาคตมี แ ผนจะเปิ ด แผน ข (ภาคพิ เศษ) หรื อ ไม่
อย่างไร ถ้ามีแผนก็น่าจะจัดแผนการเรียนไปเลย
12. แผนการเรียนของคนที่เรียนโปรแกรมแบบก้าวหน้า
(Honors program) เป็นอย่างไร

- ได้ตัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ออกและปรับแก้ในข้อที่ 2

- ยังไม่มีแผนทีจ่ ะเปิด

- ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยระบุคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาโปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors program) ไว้ใน
ผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2
13. รายวิ ช า 978-502 ควรเปลี่ ย นเป็ น Advanced - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
Environmental Law and Policy
14. หมวดวิชาเลือก 3 วิชา น่ าจะลองลดรายวิชา วิช า - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
เลือกอาจจะมีเยอะไป แต่ละกลุ่มก็ไม่น่าจะเกิด 5 วิชา
15. Active learning ทําอย่างไรครับ เพราะต้องทําทุก - วิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning ของทุก
รายวิชาได้ระบุไว้ในภาคผนวก ค
วิชา
16.วิชาที่เป็น WIL จะมีแนวทางในการดําเนินการเรียน - วิธีการเรียนการสอนแบบ WIL ระบุไว้ในภาคผนวก ค
การสอนอย่างไร
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา
17. ควรแก้ไขคําพิมพ์ผิด
อื่นๆ
18. เสนอแนะควรให้มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณ วุฒิ - คงเดิ ม เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซัก 1 ท่าน
หลักสูตรสามารถมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
ได้ และได้ มี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมแล้ว
19. จุดเด่นในด้านที่ตั้งของวิทยาเขตคือ ชายฝั่งทะเลอัน - มี ร ายวิชาเลื อ กในกลุ่ ม วิช าการจั ด การทรัพ ยากรทาง
ดามัน ควรจะเน้นการเรียนการสอนให้เกิดผลกระทบต่อ ทะเลและชายฝั่ ง ซึ่ ง จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น
กรณีศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ชายฝั่งทะเลอันดามัน หรือไม่อย่างไร
20. ข้อ มู ล นั ก ศึ ก ษาที่ จ บไปแล้วส่ วนใหญ่ ทํ างานที่ ไหน - ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลความคิดเห็น ข้อแนะนํา
จากสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บณ
ั ฑิต และศิษย์เก่าทีจ่ บไป
น่าจะนํามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรด้วย
แล้ว
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ขอให้ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ คนที่ 4 นายสนธิ คชวัฒน์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
1. สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี SDGs และ Climate Change
2. ห มวด ที่ 2 ป รั ช ญ า เพิ่ มเป็ น เพื่ อการพั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. แผนพัฒนาและปรับปรุง ส่วนหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ควรมี
ตัวเลขระบุด้วย
4. เสนอแนะให้ ร ายวิ ช าสั ม มนา เป็ น รายวิ ช าแบบนั บ
หน่วยกิต

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา

- คงเดิม เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ผา่ นมาไม่
ประสบปัญหาของการไม่ตงั้ ใจเรียนหรือการไม่เข้าร่วมชั้น
เรียนตามข้อกังวลของผูท้ รงฯ
5. หมวดวิชาบั งคับเลือก ควรระบุ ให้ ชัดเจนว่าให้เลือก - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
แบบใด
6. รายวิ ช า 978-512 ชื่ อ รายวิ ช าเสนอแนะให้ เ ป็ น - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
7. รายวิชา 978-514 เสนอแนะให้เป็น การจัดการและ - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
8. รายวิชา 978-517 เสนอแนะให้เป็น กระบวนการมี - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
9. รายวิ ช า 978-612 เสนอแนะให้ เป็ น การจั ด การ - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
10. รายวิ ช า 978-613 เสนอแนะชื่ อ เป็ น ระบบ - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
มาตราฐานสากลสํ าหรั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ความปลอดภัย
11. เสนอแนะให้ยุบรวมรายวิชาเลือกที่มีความใกล้เคียง - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
กัน
12. คําอธิบายรายวิชา 978-502 กฎหมายและนโยบาย - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
สิ่ งแวดล้ อ มขั้ น สู ง ให้ อ ธิบ ายในคํ าอธิบ ายรายวิ ชาให้
ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายอะไรบ้าง
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ขอให้ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ คนที่ 5 ดร.ภุมรินทร์ กลั่นแก้ว
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
1.เนื้ อ หาหลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสม ครอบคลุ ม เนื้ อ หา - ปรับปรุงตามคําแนะนํา
โดยรวมทางด้านสิ่งแวดล้อมไว้ครบแล้ว ควรเน้นเนื้อหา
ทางด้านเทคโนโลยีบําบัด กําจัด มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ให้เข้มข้น เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการ
ทํ า งาน และควรเน้ น ให้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางด้ า น
นิเวศวิทยา เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องข้องในการเลือกใช้
เทคโนโลยีบําบัด กําจัด มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ได้อย่าง
เหมาะสม

ขอให้ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ คนที่ 6 คุณสีหวุฒิ ชุมสาย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ให้
แบ่งเป็นหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
2. เพิ่ มรายวิ ช าเกี่ ย วกั บ การจั ด การอากาศ ห รื อ
เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพอากาศ
3. รายวิชา 978-612 เสนอแนะเป็น การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4 . ร า ย วิ ช า 9 7 8 -6 1 3 เส น อ แ น ะ เป็ น ร ะ บ บ
มาตรฐานสากลสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย
5. คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า 978-519 เพิ่ ม เทคโนโลยี ก าร
จั ด การระบบบํ า บั ด มลพิ ษ ทางอากาศและการจั ด การ
คุณภาพอากาศ

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยเพิ่มรายวิชา 978-516
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา
- ปรับปรุงตามคําแนะนํา

- ได้เพิ่มรายวิชา 978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
ทางอากาศขั้นสูง
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ภาคผนวก ข
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. Professor Kiyota Hashimoto
วุฒิการศึกษาสูงสุด D.Eng. (Information Science)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
805-182

วิชา

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและสังคม

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(Computer: The Internet and Society)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
964-502
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสําหรับวิทยาศาสตร์โลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติ
(Data Sciences for Earth Science and Natural Disaster
Management)
964-504
ระเบียบวิธวี ิจัย
(Research Methodology)
964-505
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สําหรับงานวิจัย
(Scientific Tools for Research)
964-516
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติ 1
(Selected Topic of ESS and NDM I)
964-524
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติ 2
(Selected Topic of ESS and NDM II)
964-531
เทคโนโลยีเซนเซอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Sensor Technology and Internet of Things)
964-532
การจัดการข้อมูลและการสืบค้นความรู้
(Data Management and Knowledge Discovery)
964-533
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติ 3
(Selected Topic of ESS and NDM III)
964-601
การศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-3-4)
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964-602

การศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II)

964-701

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์

964-702
964-703
964-704
964-705
978-561
978-562
978-601

3(2-3-4)

36(0-108-0)
24(0-72-0)
18(0-54-0)
48(0-144-0)
72(0-216-0)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

18(0-54-0)
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Kritana Prueksakorn, Avirut Puttiwongrak, Rawee Rattanakom, Jorge Carlos Gonzalez, Kiyota
Hashimoto, Phuong Khanh Mai and Thongchai Suteerasak. (2019). Application of multimonitoring methods to investigate the contamination levels and dispersion of Pb and
Zn from tin mining in coastal sediments at Saphan Hin, Phuket, Thailand. Journal of
Cleaner Production, 218 (-) : page 108-117.
Kritana Prueksakorn, Panuwat Phakdee-auksorn, Sudarat Kamnerdtong and Kiyota Hashimoto.
(2019). Performance of International Tourists’ Perception and Behavior toward Road
Safety in Phuket, Thailand. International Journal of Recent Technology and
Engineering, 8 (2 Special Issue 2) : page 96-103.
Yanagimoto, H., Hashimoto, K., and Matsuo, T. (2019). Visualization Based on Person Move
Similarity for Person Behavior Analysis. Proceedings - 2019 8th International Congress
on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2019. page 29-34.
Phyo, P.P., Jeenanunta, C., and Hashimoto, K. (2019). Electricity load forecasting in Thailand
using deep learning models. International Journal of Electrical and Electronic
Engineering and Telecommunications. Volume 8, Issue 4, 1 July 2019. page 221-225.
Ueda, T., Okada, M., Mori, N., and Hashimoto, K. (2019). A Method to Estimate Request
Sentences using LSTM with Self-Attention Mechanism. Proceedings - 2019 8th
International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2019. July 2019,
Article number 8992820. page 7-10.
Yanagimto, H., Hashimoto, K., and Okada, M. (2019). Attention visualization of gated
convolutional neural networks with self attention in sentiment analysis. Proceedings International Conference on Machine Learning and Data Engineering, iCMLDE 2018. 15
January 2019, Article number 8614007. page 83-9.
Phyu, M.L., and Hashimoto, K. (2019). Sentiment analysis of the burmese language using ngram-based words. ICIC Express Letters. Volume 13, Issue 3, 2019. page 217-224.
Okada, M., Yanagimoto, H., Hashimoto, K. (2018). Sentiment Classification with Gated CNN and
Spatial Pyramid Pooling. Proceedings - 2018 7th International Congress on Advanced
Applied Informatics, IIAI-AAI 2018. 2 July 2018, Article number 8693473. page 133-138.
Sawamura, Y., Okada, M., Mori, N., and Hashimoto, K. (2017). A method to estimate similarity of
recipe text data using distributed representation. AROB 22nd 2017. 19th – 22nd January
2017, B-Con Plaza, Beppu, Japan. page 738-741.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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2. รองศาสตราจารย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. (ฟิสิกส์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
988-130
ธรณีวทิ ยาและปฐพีวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Geology and Soil Science)
988-103
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ทั่วไป
(General Physics Laboratory)
988-492
โครงงาน 2
(Project II)
975-130
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
(Earth Systems Science)
988-328
ธรณีวทิ ยาเบือ้ งต้น
(Introduction to Geology)
988-392
โครงงาน 1
(Project I)
988-391
สัมมนาด้านภูมิสารสนเทศ
(Seminar in Geoinformatics)
988-401
หัวข้อพิเศษ 1 การสํารวจทางธรณีฟิ สิกส์เบื้องต้น
(Special Topic I (Introduction to Exploration Geophysics))
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
978-643
การสํารวจทางธรณีฟิสกิ ส์
(Geophysics Exploration)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

18(0-54-0)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-642
การสํารวจทางธรณีฟิสกิ ส์
(Geophysics Exploration)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Avirut Puttiwongrak, Werapong Koedsin, Sakanann Vann and Thongchai Suteerasak. (2020).
“Delineation of Seawater Intrusion Using Geo-Electrical Survey in a Coastal Aquifer of
Kamala Beach, Phuket, Thailand”. Water, 12 (2) : page 1-15.
ธงชัย สุธีรศักดิ์, เวียงชัย จงศรีรัตนกุล, กนกวรรณ พงศ์กัณจน์ณิชา, ณัฐรดี ชิดเชี่ยว และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์.
(2562). “การประเมินการปนเปื้อนของทองแดง ตะกั่วและสังกะสีในตะกอนดิน คลองบางใหญ่ จังหวัด
ภูเก็ต. “. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24 (1) : หน้า 340-358.
ธงชัย สุธีรศักดิ์, สาวิทตรี ทองกุ้ง และ กาญจนา มีจริง. (2562). “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่
ประเมิ น พื้ น ที่ เสี่ ย งน้ํ า ท่ ว มและพื้ น ที่ รั บ น้ํ า กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ท างทิ ศ ใต้ ข องจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ” .
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 29 (3) : หน้า 372-387.
ธงชัย สุธีรศักดิ์, เวียงชัย จงศรีรัตนกุล และ อุดมลักษณ์ คงสังข์. (2561). “การปนเปื้อนของโลหะหนักในตะกอน
ดิน ไส้เดือนทะเลและหอยแครงในพื้นที่รองรับน้ําทิ้งคลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต”. วารสารวิจัยและ
พัฒนา มจธ., 41 (4) : หน้า 439-454.
Puttiwongrak, A., Suteerasak, T., Mai, K.P., Hashimoto, K., Gonzalez, J.C., Rattanakom, R., and
Prueksakorn, K. (2019). Application of multi-monitoring methods to investigate the
contamination levels and dispersion of Pb and Zn from tin mining in coastal sediments
at Saphan Hin, Phuket, Thailand. Journal of Cleaner Production, Vol 218, page 108-117.
Kanchana Meeching, Sawittri Thongkungand, Thongchai Suteerasak. (2019). Application of
Geographic Information System Data for Flood Susceptibility Area and Catchment Area
Assessment: A Case Study the Southern Area of SuphanBuri Province. The Journal of
KMUTNB 2019. Vol 28(2), page 1-16.
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Akkajit, P., Jaileak, K., Suteersak, T., and Prueksakorn, K. (2018). Assessment of Heavy Metals in
Sediment at Saphan Hin, Phuket. Chemical Engineering Transactions. Vol. 63, page 301306.
Sirikorn Duangpiboon, Thongchai Suteerasak, Rawee Rattanakom, Wanchitra Towanlong.
(2018). Flood Susceptibility Mapping Using Geographic Information System and
Frequency Ratio Analysis in the Lang Suan Watershed, Southern Thailand. The Journal
of KMUTNB 2019. Vol 28(2), page 259-272.
ธงชัย สุธีรศักดิ์ และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์. (2561). การใช้ขนาดเม็ดตะกอนและปริมาณตะกั่วและสังกะสี เพื่อระบุ
ชั้นตะกอนดินที่มาจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่รองรับ
น้ําทิ้งคลองบางใหญ่ อ่าวภูเก็ต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3. หน้า 449-465.
Suteerasak, T., Elming, S., Possnert, G., Ingri, J., Widerlund, A., a, a. (2017). Deposition rates
and 14C apparent ages of Holocene sediments in the Bothnian Bay of the Gulf of
Bothnia using paleomagnetic dating as a reference. Marine Geology. Vol 383 (1), page
1-13.
Akkajit, P. and Suteerasak, T. (2017). The study of historical contamination of Tin (Sn) and Zinc
(Zn) in sediments at the Bang-Yai River estuary, Phuket Province. The Journal of
Applied Science. Vol. 16 Special Issue, page 8-18.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
988-122
เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
988-123
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory)
988-240
การวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollutant Analysis)
988-301
สัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Technology and Environmental Management Seminar)
988-341
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Technology Laboratory)
988-351
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid and Hazardous Waste Management)
988-443
เทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
(Industrial Environmental Management Technology)
988-481
โครงงาน
(Project)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
978-511
ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
(Analysis of Emerging Pollutant Using Advanced Instrumental
Method)
978-512
เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid and Hazardous Waste Management Technology)
978- 561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978- 562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)

หน่วยกิต
6((4)-6-8)

3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
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978-601
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-511
ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
(Analysis of Emerging Pollutant Using Advanced Instrumental
Method)
978-512
เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid and Hazardous Waste Management Technology)
978- 561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978- 562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
6((4)-6-8)

3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Wilasinee Sriprom, Aree Choodum, Chanadda Phawachalotorn, Worawit Wongniramaikul and
Wadcharawadee Limsakul. (2020). Tetramethylammonium Hydroxide-Doped Starch
Film as a Colorimetric Sensor for Trinitrotoluene Detection. Analytical Sciences, page
1261-1267.
Tarawee Taweekarn, Worawit Wongniramaikul, Wadcharawadee Limsakul, Wilasinee Sriprom,
Chanadda Phawachalotorn and Aree Choodum. (2020). A novel colorimetric sensor
based on modified mesoporous silica nanoparticles for rapid on-site detection of
nitrite. Microchimica Acta, page 1-13.
Boonkanon, C., Phatthanawiwat, K., Wongniramaikul, W. and Choodum, A. (2020). Curcumin
nanoparticle doped starch thin film as a green colorimetric sensor for detection of
boron. Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Vol
224, Article number 117351.
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Choodum, A., Sriprom, W., and Wongniramaikul, W., (2019). Portable and selective
colorimetric film and digital image colorimetry for detection of iron. Spectrochimica
Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Vol 208, page 40-47.
Wongniramaikul, W., Limsakul, W. and Choodum, A. (2018). A biodegradable colorimetric
film for rapid low-cost field determination of formaldehyde contamination by digital
image colorimetry. Food Chemistry, 249: page 154–161.
Doe-Puplampu, S., Choodum, A. and Wongniramaikul, W. (2017). Detection of Cyanide in
Water by Environmentally Friendly Colorimetry with Digital Image Analysis. KMUTNB
International Journal Applied Science Technology, special issue: page 15–20.
Choodum, A., Keson, J., Boonsamran, P. and Wongniramaikul, W. (2017). Hydrogel Sensor
for Ammonium Nitrate Detection. KMUTNB International Journal Applied Science
Technology, page 67–73.
Rungroadsri, J., Limsakul, W., Wongniramaikul, W. and Choodum, A. (2017). Rapid SemiQuantitative Analysis of Formaldehyde in Food by Digital Image Colorimetry.
International Journal of Chemical Engineering and Applications, 8(4): page 297–298.
Choodum, A., Keson, J., Kanatharana, P., Thongchumnum, P., Limsakul, W. and
Wongniramaikul, W. (2017). On-site trace explosive detection at Bangkok Bombing
(Ratchaprasong intersection), Maejo International Journal of Science and Technology,
11(1): page 81-89.
Choodum, A., Keson, J., Kanatharana, P., Limsakul, W. and Wongniramaikul, W. (2017).
Selective pre and post blast trinitrotoluene detection with a novel ethylenediamine
entrapped thin polymer film and digital image colorimetry, Sensors and Actuators B:
Chemical, 252: page 463-469.
Wongniramaikul, W. and Choodum, A. (2017). Synthesis of polymer sensor for detection of
phosphate in water. International Journal of Chemical Engineering and Applications,
8(3): page 221-225.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ฟิสิกส์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
332-103
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics I)
332-113
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
332-104
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics II)
332-114
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)
988-322
ชีวฟิสิกส์สําหรับสิ่งแวดล้อม
(Environmental Biophysics)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
978-551
ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Biophysics Innovations)
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-551
ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Biophysics Innovations)
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)

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

หน่วยกิต
9((6)-9-12)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
9((6)-9-12)
3((x)-y-z)
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รหัสวิชา
978-562
978-601
978-602

วิชา
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ศักย์ชิน บุญถวิล, ธเนศ จันทเดช, พันธ์ทิมา งิมเกาะ, คทา จารุวงศ์รังสี และ อดิสร เตือนตรานนท์. (2564).
“Delivery of 17alpha-Methyltestosterone through tilapia embryos by electrical pulse
inductions for commercial sex reversal”. Burapha Science Journal, 26 (2): page 1-16.
ศั ก ย์ ชิ น บุ ญ ถวิ ล และ เสาวลั ก ษณ์ ขาวแสง. (2560). “Artificial sex induction of Cobia using
electrical technique”. The Journal of Industrial Technology, (Vol 5/ Number 2): page
82-91
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

2.3 หนังสือ ตํารา
ศักย์ชิน บุญถวิล. (2562). กลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคชีวภาพ. (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2). ภูเก็ต: ภูเก็ต
เซ็นเตอร์พริ้นท์. 275 หน้า. ISBN 978-616-271-027-8

159
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดํา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เคมี)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
988-122
เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
988-123
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory)
988-240
การวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollutant Analysis)
988-301
สัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Technology and Environmental Management Seminar)
988-341
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Technology Laboratory)
988-351
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid and Hazardous Waste Management)
988-443
เทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
(Industrial Environmental Management Technology)
988-481
โครงงาน
(Project)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
979-801
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
979-802
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-511
ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
(Analysis of Emerging Pollutant Using Advanced Instrumental
Method)
978-504
สัมมนา
(Seminar)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)

หน่วยกิต
48(0-144-0)
72(0-216-0)
6((4)-6-8)

1(0-2-1)
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978-561
978-562
978-601
978-602

หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-511
ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
(Analysis of Emerging Pollutant Using Advanced Instrumental
Method)
978-504
สัมมนา
(Seminar)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
6((4)-6-8)

1(0-2-1)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Wilasinee Sriprom, Aree Choodum, Chanadda Phawachalotorn, Worawit Wongniramaikul and
Wadcharawadee Limsakul. (2020). Tetramethylammonium Hydroxide-Doped Starch
Film as a Colorimetric Sensor for Trinitrotoluene Detection. Analytical Sciences, page
1261-1267.
Tarawee Taweekarn, Worawit Wongniramaikul, Wadcharawadee Limsakul, Wilasinee Sriprom,
Chanadda Phawachalotorn and Aree Choodum. (2020). A novel colorimetric sensor
based on modified mesoporous silica nanoparticles for rapid on-site detection of
nitrite. Microchimica Acta, page 1-13.
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Boonkanon, C., Phatthanawiwat, K., Wongniramaikul, W. and Choodum, A. (2020). Curcumin
nanoparticle doped starch thin film as a green colorimetric sensor for detection of
boron. Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Vol
224, Article number 117351.
Choodum, A., Jirapattanasophon, V., Boonkanon, C., Taweekarn, T., Wongniramaikul, W.
(2020). Difluoroboron-curcumin doped starch film and digital image colorimetry for
semi-quantitative analysis of arsenic. Analytical Sciences 36(5), page 577-582.
Choodum, A., Sriprom, W., and Wongniramaikul, W., (2019). Portable and selective
colorimetric film and digital image colorimetry for detection of iron. Spectrochimica
Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Vol 208, page 40-47.
Wongniramaikul, W., Limsakul, W. and Choodum, A., (2018). A biodegradable colorimetric
film for rapid low-cost field determination of formaldehyde contamination by digital
image colorimetry. Food Chemistry. Vol 249, page 154-161.
Choodum, A., Keson, J., Kanatharana, P., Limsakul, W. and Wongniramaikul, W. (2017).
Selective pre and post blast trinitrotoluene detection with a novel ethylenediamine
entrapped thin polymer film and digital image colorimetry. Sensors and Actuators, B:
Chemical 252, page 463-469.
Choodum, A., Keson, J., Kanatharana, P., Thongchumnum, P., Limsakul, W., Wongniramaikul,
W. (2017). On-site trace explosive detection at the site of Bangkok bombing
(Ratchaprasong intersection). Maejo International Journal of Science and Technology
11(1), page 81-89.
Worawit Wongniramaikul and Aree Choodum. (2017). “Synthesis of Polymer Sensor for
Detection of Phosphate in Water”. International Journal of Chemical Engineering and
Applications, page 221-225.
Aree Choodum, Jutaporn Keson, Pichapat Boonsamran and Worawit Wongniramaikul.
(2017). “Hydrogel Sensor for Ammonium Nitrate Detection”. King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok Research Articles International Journal of Applied
Science and Technology, - (-) : page 67-73.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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6. Associate Professor Dr.Raymond James Ritchie
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Plant Physiology)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
988-124
ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology)

วิชา

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Vipawee Dummee, Kosal Hak and Raymond James. (2020) .Bioaccumulation and
physiological responses of the Coontail, Ceratophyllum demersum exposed to copper,
zinc and in combination. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020 (189) : page 112.
Steven Andrew Martin and Raymond James. (2020). Sourcing Thai Geography Literature for
ASEAN and International Education. Singapore Journal of Tropical Geography, 41 (1) :
page 61-85.
Werapong Koedsin, Veeranun Songsom, Alfredo Huete and Raymond James. (2019).
Mangrove Phenology and Environmental Drivers Derived from Remote Sensing in
Southern Thailand. Remote sensing, 11 (8 Article Number:955) : page 1-25.
Raymond James Ritchie, Kannika Kanjanachatree, Amorn Inthonjaroen and Napapit
Limsathapornkul. (2019). Effects of mollusk size on growth and color of cultured halfpearls from Phuket, Thailand. Gems and Gemology, 2019 (3) : page 388-397.
Raymond James Ritchie, Kannika Kanjanachatree, Amorn Inthonjaroen and Napapit
Limsathapornkul. (2019). Implanting Half-pearl Nuclei in Different Positions in Mabe
Pearls (Pteria penquin, Roding, 1798). THALASSAS, 35 (3) : page 167-175.
Steven Andrew Martin and Raymond James. (2019). A Social Science Index and Conceptual
Framework for Assigning Weights in Surf Tourism Planning and Development. TOURISM
PLANNING & DEVELOPMENT, 16 (3) : page 281-303.
Larkum, A.W.D., Ritchie, R.J., and Raven, J.A. (2018). REVIEW: Living off the Sun: chlorophylls,
bacteriochlorophylls and rhodopsins. Photosynthetica 5 6 : page 1 1 –4 3 , DOI:
10.1007/s11099-018-0792-x (ISI=1.507).
Raymond James Ritchie, Nayata Phongjarus, Naiyana Srichai and Chanita Suvaphat. (2018).
Photoheterotrophy of Photosynthetic Bacteria (Rhodopseudomonas palustris) growing
on Oil Palm and Soybean Cooking Oils. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION,
10 (-) : page 290-304.
Raymond James Ritchie. (2 0 1 8 ). Measurement of Chlorophylls a and b and
Bacteriochlorophyll a in Organisms from Hypereutrophic Auxinic Waters. JOURNAL OF
APPLIED PHYCOLOGY, 30 (6) : page 3075-3087.
Raymond James Ritchie, Piamsook Chandaravithoon and Siriporn Nakphet. (2018). Oxygenic
and Anoxygenic Photosynthesis in a Sewage Pond. JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY,
30 (6) : page 3089-3102.
Raymond James Ritchie, Ignasi Ribas and Anthony W.d. Larkum. (2 0 1 8 ). Could
photosynthesis function on Proxima Centauri b?. INTERNATIONAL JOURNAL OF
ASTROBIOLOGY, 17 (2) : page 147-176.
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Sudsiri, C.J., Jumpa, N., Kongchana, P., Ritchie, R.J. (2 0 1 7 ). Stimulation of oil palm (Elaeis
guineensis) seed germination by exposure to electromagnetic fields. Scientia
Horticulturae 220: page 66 – 77. (ISI = 2.01).
Quinnell R., Howell, D. and Ritchie, R.J. (2017) Photosynthesis of an Epiphytic Resurrection
Fern Davallia angustata (Wall, ex Hook. & Grev.). Australian Journal of Botany 65: page
348 – 356 http://dx.doi.org/10.1071/BT16222 (ISI = 1.586).
Raymond James Ritchie, Kingkaew Apichatmeta and Chadapust Sudsiri. (2 0 1 7 ).
Photosynthesis of Oil Palm (Elaeis guineensis). Scientia Horticulturae, 214 (-) : page 3440.
Ritchie, R.J., Larkum, A.W.D. and Ribas, A. (2017) Could Photosynthesis function on Proxima
Centauri b? International Journal of Astrobiology ๐ ( ๐ ) : page 1 –3 0 doi:
10.1017/S1473550417000167. (ISI=2.15).
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากร
วุฒิการศึกษาสูงสุด D.Eng. (Information Science)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
964-501
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
(Earth System Science)
964-504
ระเบียบวิธวี ิจัย
(Research Methodology)
964-505
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สําหรับงานวิจัย
(Scientific Tools for Research)
964-513
แบบจําลองและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Modeling and Management)
964-516
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติ 1
(Selected Topic of ESS and NDM I)
964-523
การประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวติ
(Life Cycle Sustainability Assessment)
964-524
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติ 2
(Selected Topic of ESS and NDM II)
964-533
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติ 3
(Selected Topic of ESS and NDM III)
964-601
การศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I)
964-602
การศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II)
964-701
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
964-702
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
964-703
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
964-704
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
36(0-108-0)
24(0-72-0)
18(0-54-0)
48(0-144-0)
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รหัสวิชา
964-705
978-504
978-561
978-562
978-601
978-602

วิชา
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
สัมมนา
(Seminar)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
978-504
978-561
978-562
978-601
978-602

วิชา

สัมมนา
(Seminar)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
72(0-216-0)
1(0-2-1)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Puttiwongrak, A., Suteerasak, T., Mai, K.P., Hashimoto, K., Gonzalez, J.C., Rattanakom, R., and
Prueksakorn, K. (2019). Application of multi-monitoring methods to investigate the
contamination levels and dispersion of Pb and Zn from tin mining in coastal sediments
at Saphan Hin, Phuket, Thailand. Journal of Cleaner Production, Vol 218, page 108-117.
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Prueksakorn K., Kasemsuwan S., Pamaranon N., Swe H., and Nguyen H. (2019). Risk
assessment of foot-and-mouth disease in cattle farms in Saraburi province from
remote transmission using WRF/CALPUFF modeling system. Khon Kaen Agriculture
Journal. Vol 47(2), page 307-316.
Kritana Prueksakorn, Panuwat Phakdee-auksorn, Sudarat Kamnerdtong and Kiyota Hashimoto.
(2019). “Performance of International Tourists’ Perception and Behavior toward Road
Safety in Phuket, Thailand”. International Journal of Recent Technology and
Engineering, 8 (2 Special Issue 2) : page 96-103.
Akkajit, P., Jaileak, K., Suteersak, T., and Prueksakorn, K. (2018). Assessment of Heavy Metals
in Sediment at Saphan Hin, Phuket. Chemical Engineering Transactions. Vol. 63, page
301-306.
Prueksakorn, K., Gonzalez, C., Keson, J., Wongsai, S., Wongsai, N., and Akkajit, P. (2018). A GISbased tool to estimate carbon stock related to changes in land use due to tourism in
Phuket Island, Thailand. Clean Technologies and Environmental Policy. Vol. 20, page
561–571.
Sari E.N., Prueksakorn K., Gonzalez, C., Arpornthip, T., Areerob, T., Pornsawang, C., and
Pimonsree, S. (2018). Inventory of Greenhouse Gas Emissions for Phayao Province – An
Agricultural City in Thailand. Chemical Engineering Transactions. Vol. 63 , page 163-168.
Prueksakorn, K., Keson J., Wongsai S., Wongsai N., and Sari E.N. (2017). Estimation of carbon
stocks from land-use change due to tourism in Phuket island, Thailand. Chemical
Engineering Transactions. Vol 56, page 331-336.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
Prueksakorn, K., et. al. (2017). Assessment of heavy metals in sediment at Saphan Hin,
Phuket. The 3rd International Conference of Low Carbon Asia and Beyond. 1st–3rd
November 2017, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand. page 301-306.
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
975-235
วิทยาศาสตร์โภชนาการและพิษวิทยา
(Nutritional Science and Toxicology)
988-301
สัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Technology and Environmental Management Seminar)
988-350
การจัดการมลพิษทางดิน
(Soil Pollution Management)
988-370
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Economics)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
979-505
สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการ สิ่งแวดล้อม
(Seminar in Environmental Management Technology)
978-611
การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนขั้นสูง
(Advanced Contaminated Site Remediation)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-611
การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนขั้นสูง
(Advanced Contaminated Site Remediation)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)

หน่วยกิต
3(0-9-0)
1(0-3-0)
3(0-9-0)
3(0-9-0)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
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รหัสวิชา
978-562
978-601
978-602

วิชา
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ธงชัย สุธีรศักดิ์, เวียงชัย จงศรีรัตนกุล, กนกวรรณ พงศ์กัณจน์ณิชา, ณัฐรดี ชิดเชี่ยว และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์.
(2562). “การประเมินการปนเปื้อนของทองแดง ตะกั่วและสังกะสีในตะกอนดิน คลองบางใหญ่ จังหวัด
ภูเก็ต“. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24 (1) : หน้า 340-358.
Pensiri Akkajit, Sudarat Thongnonghin, Supissara Pumsri and Siriporn Sriraksa. (2019).
“Preliminary Study of Distribution and Quantity of Plastic-debris on Beaches Along the
Coast at Phuket Province”. Applied Environmental Research, 41 (2) : page 54-62.
Kaimook, J. and Akkajit, P. (2018). A Study of Heavy Metal Accumulation in Sediments at
Phuket Bay, Saphan Hin, Phuket Province. International Journal of Environmental
Science and Development. 9(7): page 178-182.
Romin, H. and Akkajit, P. (2018). A Study of Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of
Personnel in Clinic Regarding Infectious Waste Management Case Study: Mueang
Phuket District, Phuket. International Journal of Environmental Science and
Development. 9(6): page 152-156.
Akkajit, P., Kaimook, J., Suteerasak, T., and Prueksakorn, K. (2 0 1 8 ). Assessment of Heavy
Metals in Sediment at Saphan Hin, Phuket. Chemical Engineering Transaction (CET). 63:
page 301-306. DOI: 10.3303/CET1863051.
Prueksakorn1, K., Gonzalez1, J.C., Keson, J., Wongsai, S., Wongsai, N., and Akkajit, P. (2018). A
GIS-based tool to estimate carbon stock related to changes in land use due to tourism
in Phuket Island, Thailand. Clean Technologies and Environmental Policy. 20(3): page
561-571.
Pensiri Akkajit, Mongkolchai Assawadithalerd and Putri Fajriati. (2018). “Metal accumulation
in the marine bivalve, Marcia optima collected from the coastal area of Phuket Bay,
Thailand”. Environmental Science and Pollution Research, 25 (36 ) : page 36147-36157.
ธงชัย สุธีรศักดิ์ และเพ็ญศิริ เอกจิตต์. (2561). การใช้ขนาดเม็ดตะกอนและปริมาณตะกั่วและสังกะสีเพื่อระบุ
ชั้นตะกอนดินที่มาจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่รองรับน้ํา
ทิ้ งค ล อ งบ างให ญ่ อ่ าวภู เก็ ต (Using the Grain Size and Concentration of Pb and Zn in
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Sediments to Identify the Layer of Sediment from Tsunami in 2547 B.E. (2004 C.E.) in the
Bang Yai Estuary, Phuket Bay) ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 หน้า 459-475 (in
Thai).
Akkajit, P. and Suteerasak T. (2017). The study of historical contamination of Tin (Sn)and Zinc
(Zn) in sediments at the Bang-Yai River estuary, Phuket Province. The Journal of Applied
Science. 16: Special issue: page 8-18.
เพ็ญศิริ เอกจิตต์. (2560). ขยะติดเชื้อและการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีศึกษา จังหวัด :ภูเก็ต
วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม หน้า 31-39 (in Thai).
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Bioengineering)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
988-221
เคมีอินทรีย์
(Organic Chemistry)
988-222
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์
(Organic Chemistry Laboratory)
988-341
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Technology Laboratory)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
979-601
วิทยานิพนธ์

วิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

หน่วยกิต
18(0-54-0)

(Thesis)
979-602

วิทยานิพนธ์

36(0-108-0)

(Thesis)
979-506

การศึกษาพิเศษ

3(0-0-9)

(Special Study)
979-507

หัวข้อพิเศษ 1

3(3-0-6)

(Special Topics I)
979-508

หัวข้อพิเศษ 2

3(3-0-6)

(Special Topics II)
978-561
978-562
978-601

หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

18(0-54-0)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Wilasinee Sriprom, Aree Choodum, Chanadda Phawachalotorn, Worawit Wongniramaikul and
Wadcharawadee Limsakul. (2020). Tetramethylammonium Hydroxide-Doped Starch
Film as a Colorimetric Sensor for Trinitrotoluene Detection. Analytical Sciences, page
1261-1267.
Tarawee Taweekarn, Worawit Wongniramaikul, Wadcharawadee Limsakul, Wilasinee Sriprom,
Chanadda Phawachalotorn and Aree Choodum. (2020). A novel colorimetric sensor
based on modified mesoporous silica nanoparticles for rapid on-site detection of
nitrite. Microchimica Acta, page 1-13.
Wongniramaikul, W., Limsakul, W. and Choodum, A. (2018). A biodegradable colorimetric film
for rapid low-cost field determination of formaldehyde contamination by digital image
colorimetry. Food Chemistry, 249: page 154 – 161.
Choodum, A., Keson, J., Kanatharana, P., Limsakul, W. and Wongniramaikul, W. (2017). Selective
pre and post blast trinitrotoluene detection with a novel ethylenediamine entrapped
thin polymer film and digital image colorimetry, Sensors and Actuators B: Chemical,
252: page 463-469.
Choodum, A., Keson, J., Kanatharana, P., Thongchumnum, P., Limsakul, W. and
Wongniramaikul, W. (2 0 1 7). On-site trace explosive detection at Bangkok Bombing
(Ratchaprasong intersection), Maejo International Journal of Science and Technology,
11(1): page 81-89.
Rungroadsri, J., Limsakul, W., Wongniramaikul, W. and Choodum, A. (2017). Rapid SemiQuantitative Analysis of Formaldehyde in Food by Digital Image Colorimetry.
International Journal of Chemical Engineering and Applications, 8(4): page 297 – 298.
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2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด วศ.ด. (วิศวกรรมสํารวจ)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
988-237
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Database Management)
988-339
ระบบดาวเทียมนําทางบนโลก
(Global Navigation Satellite System)
988-491
โครงงาน
(Project)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
979-801
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
979-802
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-542
ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขัน้ สูง
(Advanced Global Navigation Satellite System)
978-544
การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
(Advanced Remote Sensing)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-542
ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขัน้ สูง
(Advanced Global Navigation Satellite System)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
48(0-144-0)
72(0-216-0)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
3((2)-2-5)
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978-544
978-561
978-562
978-601
978-602

การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
(Advanced Remote Sensing)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Avirut Puttiwongrak, Werapong Koedsin, Sakanann Vann and Thongchai Suteerasak. (2020).
“Delineation of Seawater Intrusion Using Geo-Electrical Survey in a Coastal Aquifer of
Kamala Beach, Phuket, Thailand”. Water, 12 (2) : page 1-15.
Songsom, V., Koedsin, W., Ritchie, R.J., Huete, A., (2019). Mangrove phenology and
environmental drivers derived from remote sensing in Southern Thailand. Remote
Sensing, 11, 995, page 2-25.
Nguyen, P.T.B., Koedsin, W., McNeil, D., Van, T.P.D, (2018). Remote sensing techniques to
predict salinity intrusion: application for a data-poor area of the coastal Mekong Delta,
Vietnam. International Journal of Remote Sensing, page 6676-6691.
สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว, วีระพงค์ เกิดสิน, พันธ์ ทองชุมนุม, สูฮัยลาร์ สมาแอ, จุฑาพร เกษร และ เอกชัย กกแก้ว.
(2561). ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบใกล้เวลาจริงสําหรับ
คํานวณค่าปริมาณน้ําผิวดิน ของจังหวัดภูเก็ต. วารสารสมาคมการสํารวจระยะไกลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 19 (ฉบับพิเศษ), หน้า 230-241.
วีระพงค์ เกิดสิน และ เปรมศิริ คงเส้ง. (2560). “การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของจังหวัด
ภูเก็ตโดยอาศัยคุณสมบัติของชีพลักษณ์ จากข้อมูลหลายช่วงเวลาของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8
OLI “. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 18 (2-3) :
หน้า 32-40.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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11. ดร.จันทินี บุญชัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Environmental Management)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
988-371
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Community and Participation in Environmental Management)
988-482
หัวข้อพิเศษ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
(Special Topic I)
988-470
กฎหมาย นโยบาย และ จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Law, Policy and Environmental Ethics)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
979-501
ระเบียบวิธวี ิจัยขั้นสูง

วิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(2-2-5)

(Advanced Research Methodology)
979-502

การแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

(Integrated Environmental Problem Solving)
979-530

การพัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

3(3-0-6)

(Sustainable Tourism Product Development and
Management)
979-531

การวางแผนนโยบายและกระบวนการมีส่วนร่วม

3(3-0-6)

(Policy Planning and Participatory Approach)
979-532

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ

3(3-0-6)

(Natural Resources and Ecosystems)
979-601

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
979-602

วิทยานิพนธ์

36(0-108-0)

(Thesis)
979-506

การศึกษาพิเศษ

3(3-0-9)

(Special Study)
979-507

หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topics I)

3(3-0-6)
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979-508

หัวข้อพิเศษ 2

3(3-0-6)

(Special Topics II)
979-801
979-802
978-501

978-531
978-532
978-533
978-534
978-561
978-562
978-601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(Environmental Systems and Integrated Environmental
Management)
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable Tourism Management)
การท่องเที่ยวชายฝั่งและการจัดการสิง่ แวดล้อม
(Coastal Tourism and Environmental Management)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
(Environmental Tourism Product Development)
เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Technology and Environmentally Friendly Tourism)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์

48(0-144-0)
72(0-216-0)
3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-501
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
(Environmental Systems and Integrated Environmental
Management)
978-531
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable Tourism Management)

หน่วยกิต
3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
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978-532
978-533
978-534
978-561
978-562
978-601

การท่องเที่ยวชายฝั่งและการจัดการสิง่ แวดล้อม
(Coastal Tourism and Environmental Management)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม
(Environmental Tourism Product Development)
เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Technology and Environmentally Friendly Tourism)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
จันทินี บุญ ชัย และ กมนรัตน์ ทองนวล. (2563). ชนิดและปริมาณขยะบริเวณชายหาดในจังหวัดภูเก็ต. การ
ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย 27 – 28
พฤษภาคม 2563 หน้า 140–145.
2.3 หนังสือ ตํารา
จันทินี บุญชัย และคณะ (2562). ปราชญ์ท้องถิ่นและต้นแบบชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต เดอะ ซีรีย์
โค ร ง ก า ร วิ จั บ เพื่ อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห า ด ภู เก็ ต ค ณ ะ เท ค โน โล ยี แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 18 หน้า ISBN 978-616-271-553-2
จันทินี บุญชัย และคณะ (2562). การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภัยชายหาดและท้องทะเล ภูเก็ต เดอะ ซีรีย์ โครงการ
วิจับเพื่อบริหารจัดการหาดภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต 18 หน้า ISBN 978-616-271-554-9
จันทินี บุญชัย และคณะ (2562). ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามชายหาดและท้องทะเล ภูเก็ต เดอะ ซีรีย์
โค ร ง ก า ร วิ จั บ เพื่ อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห า ด ภู เก็ ต ค ณ ะ เท ค โน โล ยี แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 18 หน้า ISBN 978-616-271-555-6
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12. ดร.ดนัย ทิพย์มณี
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
988-341
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Tech Lab)
988-450
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)
988-454
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
978-514
978-524
978-561
978-562
978-601
978-602

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
978-514
978-524
978-561
978-562

วิชา

การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Risk Assessment and Management)
มลพิษทางทะเลขั้นสูง
(Advanced Marine Pollution)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

วิชา
การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Risk Assessment and Management)
มลพิษทางทะเลขั้นสูง
(Advanced Marine Pollution)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)

หน่วยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
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978-601
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Choochuay, C., Pongpiachan, S., Tipmanee, D., Deelaman, W., Ladtem, N., Suttinun, O.,
Wang, Q., Xing, L., Li, G., Han, Y., Hashmi, Z. M., Palakun, J., Aukkaravittayapun, S.,
Surapipith, V., Poshyachinda, S., Cao, J., (2020). Effects of Agricultural Waste Burning on
PM2. 5-Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Carbonaceous Compositions, and
Water-Soluble Ionic Species in the Ambient Air of Chiang-Mai, Thailand. Polycyclic
Aromatic Compounds, page 1-22. (Online)
Deelaman, W., Pongpiachan, S., Tipmanee, D., Choochuay, C., Ladtem, N., Suttinun, O.,
Wang, Q., Xing, L., Li, G., Han, Y., Hashmi, Z. M., Cao, J., (2020). Source identification of
polycyclic aromatic hydrocarbons in terrestrial soils in Chile. Journal of South American
Earth Sciences. Vol 99, page 1-7 (Online)
Pongpiachan, S., Tipmanee, D., Choochuay, C., Hattayanone, M., Deelaman, W., Iadtem, N.,
Bunsomboonsakul, S., Palakun, J., Poshyachinda, S., Leckngam, A., Somboonpon, P.,
Panyaphirawat, T., Aukkaravittayapun, S., Wang, Q., Xing, L., Li, G., Han, Y., Cao, J.
(2019). Vertical profile of organic and elemental carbon in sediments of Songkhla Lake,
Thailand. Limnology. page 203-214.
สิริวรรณ รวมแก้ว, ทิฆัมพร ทิพย์รองพล, ดนัย ทิพย์มณี และ รวี รัตนาคม. (2562). “การประยุกต์ใช้ข้อมูล
การรับรู้ระยะไกลในการจําแนกแนวปะการัง กรณีศึกษา: เกาะกระดาน และเกาะไหง จังหวัดตรัง”.
วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (ฉบับพิเศษ) :
page 289-304.
สิริวรรณ รวมแก้ว, ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล, นลพรรณ ดําคงแสง, ดนัย ทิพย์มณี และ รวี รัตนาคม. (2562). “การ
ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง บริเวณอ่าวพังงา จังหวัดพังงา”.
วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (ฉบับพิเศษ):
page 317-330.
Wang, Q., Cao, J., Han, Y., Tian, J., Zhang, Y., Pongpiachan, S., Zhang, Y., Li, L., Niu, X., Shen,
Z., Zhao, Z., Tipmanee, D., Bunsomboonsakul, S., Chen, Y., Sun, J. (2018). Enhanced
light absorption due to the mixing state of black carbon in fresh biomass burning
emissions Atmospheric Environment 180, page 184-191.
Pongpiachan, S., Hattayanone, M., Tipmanee, D., Suttinun, O., Khumsup, C., Kittikoon, I.,
Hirunyatrakul P. (2018). Chemical characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons
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(PAHs) in 2 0 1 3 Rayong oil spill-affected coastal areas of Thailand. Environmental
Pollution, 233, page 992-1002.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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13. ดร.ธนิตา อารีรบ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
988-242
เคมีสิ่งแวดล้อม

วิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(Environmental Chemistry)
988-351

มลพิษทางอากาศและการควบคุม

3(3-0-6)

(Air Pollution and Its Control)
988-353

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

1(0-3-0)

(Environmental Technology Laboratory)
988-380

สัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิง่ แวดล้อม

1(0-3-0)

(Technology and Environmental Management Seminar)
988-381

ระเบียบวิธีวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อม

3(3-0-6)

(Environmental Research Methodology)
988-480

โครงงาน

3(0-9-0)

(Project)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
978-503
ระเบียบวิธวี ิจัยด้าน สิ่งแวดล้อมและสถิติ
(Environmental Research Methodology and Statistics)
978-516
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Management Technology)
978-518
นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Nanotechnology for Environmental Management)
978-519
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Climate Change and Environmental Management)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)

หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
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978-601
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-503
ระเบียบวิธวี ิจัยด้าน สิ่งแวดล้อมและสถิติ
(Environmental Research Methodology and Statistics)
978-516
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Management Technology)
978-518
นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Nanotechnology for Environmental Management)
978-519
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Climate Change and Environmental Management)
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
S Samangsri., S Chiarakorn. And T Areerob. (2019). Synthesis of N-doped TiO2 Nanoparticle by
Solvothermal Method for Dye Treatment. IOP Conf. Series: Materials Science and
Engineering 576 (2019) 012033, page 1-9.
Sari, E.N., Prueksakorn, K., Gonzales, J. C., Arporntip, T., Areerob, T., Pornsawang,
C.,Pimonsree, S. (2017). Inventory of Greenhouse Gas Emission for Phayao Province –
An Agricultural City in Thailand”, Chemical Engineering Transection, Vol. 63. page 163168.
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2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
Samangsri, S., Chiarakorn, S., and Areerob, T. (2019). International Conference on Advances in
Materials, Mechanical and Manufacturing (AMMM 2019). Synthesis of N-doped TiO2
Nanoparticle by Solvothermal Method for Dye Treatment, Beijing, China. 22-24 March
2019. page 1-10.
Rukleng, S., Chamlaiand, A., Srikongka, P., and Areerob. T. (2019). 5th International
Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE). Ag-doped Ti-RH-MCM-41
synthesis using rice husk silica and its antibacterial efficiency, Ho Chi Minh City,
Vietnam. 25-27 February 2019. page 1-8.
Sirivallop, A., Chiarakorn, S., and Areerob, T., 11th International Conference on Chemical,
Agriculture, Biological and Environmental Sciences (CABES-2018). (2018). Effect of
synthesis method and amount of Ag on physicochemical properties and
photocatalytic activity of Ag-TiO2 nanoparticles, Kyoto, Japan, 17-18 April, 2018. page
1-7.
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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14. ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Experimental Physics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
988-120
ฟิสิกส์ทั่วไป
(General Physics)

วิชา

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
964-501
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
(Earth System Science)
964-503
การจัดการความเสี่ยงทางภัยพิบัติ
(Disaster Risk Management)
964-504
ระเบียบวิธวี ิจัย
(Research Methodology)
964-505
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สําหรับงานวิจัย
(Scientific Tools for Research)
964-516
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติ 1
(Selected Topic of ESS and NDM I)
964-522
การลงทุนเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
(Investing in Environmental and Disaster Management)
964-524
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติ 2
(Selected Topic of ESS and NDM II)
964-533
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติ 3
(Selected Topic of ESS and NDM III)
964-601
การศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I)
964-602
การศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II)
964-701
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
36(0-108-0)

186
964-702
964-703
964-704
978-561
978-562
978-601

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์

24(0-72-0)
18(0-54-0)
48(0-144-0)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978-562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)

(Thesis)
978-602

วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

(Thesis)
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Moan, E.R., Horne, R.A., Arpornthip, T., Luo, Z., Fallon, A.J., Berl, S.J., and Sackett, C.A. (2020).
Quantum Rotation Sensing with Dual Sagnac Interferometers in an Atom-Optical
Waveguide. Physical Review Letters. Volume 124, Issue 12, 27 March 2020, page 1-5.
Arpornthip, T. (2020). Different schemes for replacing conventional light bulbs with led bulbs
for greatest return on investment. Songklanakarin Journal of Science and Technology.
Volume 42, Issue 2, March-April 2020, pages 329-338.
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Tesfaldet, Y.T., Puttiwongrak, A., Arpornthip, T. (2020). Spatial and temporal variation of
groundwater recharge in shallow aquifer in the Thepkasattri of Phuket, Thailand.
Journal of Groundwater Science and Engineering. Volume 8, Issue 1, 2020, pages 10-19.
Arpornthip, T. (2019). The Impacts of Using Compressed-Air Foam System in Place of Water on
Some Fireground Tactical Operations. วารสารวิ ท ยาศาสตร์ บู ร พา ปี ที่ 24 (ฉบั บ ที่ 1), page
359-373.
Sari E.N., Prueksakorn, K., Gonzalez, C., Arpornthip, T., Areerob, T., Pornsawang, C., and
Pimonsree, S. (2018). Inventory of Greenhouse Gas Emissions for Phayao Province – An
Agricultural City in Thailand. Chemical Engineering Transactions. Vol 63, page 163-168.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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15. ดร.รวี รัตนาคม
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
988-230
988-331
988-271
988-272
988-401
988-402

วิชา

หน่วยกิต

ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
(Fundamental of Geoinformatics)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information Systems)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์1
(Geographic Information Systems I)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์2
(Geographic Information Systems II)
หัวข้อพิเศษ 1 (การประเมินที่ดนิ )
Special topics I (Land evaluation)
หัวข้อพิเศษ 2 (การรับรู้จากระยะไกลสําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดิน)
Special topic II (Remote sensing for land use and land
cover)

3(2-2-5)

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
978-541
978-545
978-547

978-561
978-562
978-601

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

วิชา

หน่วยกิต

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
(Environmental Geoinformatics Technology)
การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการวิเคราะห์
(Digital Image Classification and Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
(Spatial Data Analysis and GIS Modeling)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

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

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
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รหัสวิชา
978-602

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
978-541
978-545
978-547

978-561
978-562
978-601
978-602

วิชา
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
18(0-54-0)

วิชา

หน่วยกิต

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
(Environmental Geoinformatics Technology)
การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการวิเคราะห์
(Digital Image Classification and Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
(Spatial Data Analysis and GIS Modeling)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

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

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Puttiwongrak, A., Suteerasak, T., Mai, P.K., Hashimoto, K., Gonzalez, J.C., Rattanakom, R. and
Prueksakorn, K. (2019). Application of multi-monitoring methods to investigate the
contamination levels and dispersion of Pb and Zn from tin mining in coastal sediments
at Saphan Hin, Phuket, Thailand. Journal of Cleaner Production, Volume 218, page
108-117.
สิริวรรณ รวมแก้ว, ทิฆัมพร ทิพย์รองพล, ดนัย ทิพย์มณี, และ รวี รัตนาคม. (2562). “การประยุกต์ใช้ข้อมูล
การรับรู้ระยะไกลในการจําแนกแนวปะการัง กรณีศึกษา: เกาะกระดาน และเกาะไหง จังหวัดตรัง”.
วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (ฉบับพิเศษ) :
หน้า 289-304.
Avirut Puttiwongrak, Siriwan Ruamkaew, Sakanann Vann and Rawee Rattanakom. (2019).
“PRELIMINARY ASSESSMENT OF SEAWATER INTRUSION ON PHUKET ISLAND USING
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GROUNDWATER DATA ANALYSIS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
TECHNIQUES”. Engineering Journal of Research and Development, 30 (4) : page 75-88.
สิริวรรณ รวมแก้ว, ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล, นลพรรณ ดําคงแสง, ดนัย ทิพย์มณี และ รวี รัตนาคม. (2562). “การ
ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง บริเวณอ่าวพังงา จังหวัดพังงา”.
วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (ฉบับพิเศษ) :
หน้า 317-330.
รวี รัตนาคม, ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล, กิตติธัช นาคฤทธิ์, พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร และ สิริวรรณ รวมแก้ว. (2562). “การ
เปลี่ยนแปลงคลอโรฟิลล์ เอ ในทะเลอันดามันบริเวณอ่าวพังงา ภาคใต้ของประเทศไทยจากข้อมูลภาพ
ดาวเทียมอะควา โมดิส”. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย, 20 (พิเศษ) : หน้า 305-316.
ธงชัย สุธีรศักดิ์, รวี รัตนาคม, สิริกร ด้วงพิบูลย์ และ วันจิตรา โต๊ะหวันหลง. (2561). “การจําลองพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์อัตราส่วนความถี่ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองหลัง
สวน ภาคใต้ ประเทศไทย”. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 28 (2): หน้า 259-272.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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16. ดร.วิภาวี ดํามี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ชีววิทยา)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
979-100
988-124
988-125

วิชา
ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวติ
(Wisdom for living)
ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
(General Biology Laboratory)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

964-101

วิทยาศาสตร์ระบบโลก
(Earth System Science)
หัวข้อที่เลือกเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ระบบโลก 1 (ชีววิทยาทางทะเล)
(Selected Topics of Earth System Science 1 (Marine Biology)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(3-0-6)

964-116
964-118
978- 561
978- 562
978-601
978-602

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
978- 561
978- 562

วิชา
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)

หน่วยกิต
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
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978-601
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Hak K., Ritchie RJ., and Dummee V. (2020). Bioaccumulation and physiological responses of
the Coontail, Ceratophyllum demersum exposed to copper, zinc and in combination.
Ecotoxicol Environ Saf. 2020 Feb; (189) : page 1-12.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
Chooklin, S., Dummee, V., Chanmethagul, T. and Buapet, P. (2 0 1 9 ). Species Diversity and
Status of Coral in Patong Bay, Phuket. The 16 th KU-KPS conference, 3 rd-4 th December
2019, Nakon Pathom, page 2947-2956.
Chooklin, S., Dummee, V., Chanmethagul, T. and Buapet, P. (2019). The Recruitment of Coral
in Patong Bay, Phuket. The 1 6 th KU-KPS conference, 3 rd-4 th December 2 0 1 9 , Nakon
Pathom, page 516-517.
Charoennophakul, P. and Dummee, V. (2018). BOD loading and its relation with land use in
Bang Yai canal catchment Phuket Thailand. The Annual Conference of the Thai
Environmental Regional Office, 2 2 nd-2 4 th September 2 0 1 8 , Nakon Sri Thammarat
Thailand. (In Thai), page 116-119.
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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17. ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Polymer Chemistry)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
988-122

วิชา
เคมีทั่วไป 1

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(General Chemistry I)
988-123

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

1(0-3-0)

(General Chemistry Laboratory)
988-129

เคมีทั่วไป 2

3(3-0-6)

(General Chemistry II)
988-221

เคมีอินทรีย์

3(3-0-6)

(Organic Chemistry)
988-222

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์

1(0-3-0)

(Organic Chemistry Laboratory)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
979-506

วิชา
การศึกษาพิเศษ

หน่วยกิต
3(0-0-9)

(Special Study)
979-507

หัวข้อพิเศษ 1

3(3-0-6)

(Special Topics I)
979-508

หัวข้อพิเศษ 2

3(3-0-6)

(Special Topics II)
978- 518
978- 561
978- 562
978-601

นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Nanotechnology for Environmental Management)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
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978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

18(0-54-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
978- 518
978- 561
978- 562
978-601
978-602

วิชา
นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Nanotechnology for Environmental Management)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หน่วยกิต
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Tarawee Taweekarn, Worawit Wongniramaikul, Wadcharawadee Limsakul, Wilasinee Sriprom,
Chanadda Phawachalotorn and Aree Choodum. (2020). A novel colorimetric sensor
based on modified mesoporous silica nanoparticles for rapid on-site detection of
nitrite. Microchimica Acta, page 1-13.
Wilasinee Sriprom, Aree Choodum, Chanadda Phawachalotorn, Worawit Wongniramaikul and
Wadcharawadee Limsakul. (2020). Tetramethylammonium Hydroxide-Doped Starch
Film as a Colorimetric Sensor for Trinitrotoluene Detection. Analytical Sciences, page
1261-1267.
Choodum, A., Sriprom, W., Wongniramaikul, W. (2019). Portable and selective colorimetric
film and digital image colorimetry for detection of iron. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, page 40-47.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
อารีย์ ชูดํา, วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล, วัชรวดี ลิ่มสกุล และ วิลาสินี ศรีพรหม. (2563). คู่มือชุดทดสอบฟอสเฟต
ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ํา. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต. บริษัท มั่นมีเดีย จํากัด. 38 หน้า. ISBN 978-616-271-598-3
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อารีย์ ชูดํา, วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล, วัชรวดี ลิ่มสกุล และ วิลาสินี ศรีพรหม. (2561). คู่มือชุดตรวจสารระเบิด
ราคาประหยั ด . คณะเทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ . บริ ษั ท สหมิ ต ร
พัฒนาการพิมพ์ (1992) จํากัด. 44 หน้า. ISBN 978-616-271-487-0
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18. ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
วิชา
988-260
การรับรูร้ ะยะไกล 1
(Remote Sensing I)
988-261
การรับรูร้ ะยะไกล 2
(Remote Sensing II)
988-401
หัวข้อพิเศษ 1 (การสํารวจภาคสนาม)
(Special Topics I (Field Survey))
988-401
หัวข้อพิเศษ 1 (โฟโตแกรมเมตรี)
(Special Topics I (Photogrammetry))
988-402
หัวข้อพิเศษ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์
การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์
(Special Topics II (Geographic Information Systems for
MultiCriteria Decision Analysis))
988-433
การรับรูร้ ะยะไกล 2
REMOTE SENSING II
988-381
การรังวัดด้วยภาพเชิงเลข
(Digital Photogrammetry)
988-372
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจ แบบ
พหุเกณฑ์
(Geographic Information Systems for Multi-Criteria
Decision Analysis)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชา
วิชา
978-543
ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Geographic Information System)
978-546
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพืน้ ที่แบบหลายเกณฑ์
(Spatial Multi-Criteria Decision Analysis)
978- 561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978- 562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)

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

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

หน่วยกิต
6((4)-6-8)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
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978-601
978-602

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
วิชา
978-543
ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Geographic Information System)
978-546
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพืน้ ที่แบบหลายเกณฑ์
(Spatial Multi-Criteria Decision Analysis)
978- 561
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Special Topics for Graduate Studies I)
978- 562
หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
(Special Topics for Graduate Studies II)
978-601
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
978-602
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

36(0-108-0)
18(0-54-0)

หน่วยกิต
6((4)-6-8)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
36(0-108-0)
18(0-54-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
สิริวรรณ รวมแก้ว, ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล, นลพรรณ ดําคงแสง, ดนัย ทิพย์มณี และ รวี รัตนาคม. (2562).
“การประยุก ต์ใช้ภ าพถ่ายดาวเที ยมเพื่ อประเมิน คุณ ภาพน้ํ าทะเลชายฝั่ง บริเวณอ่าวพั งงา จังหวัด
พังงา”. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (ฉบับ
พิเศษ) : หน้า 317-330.
สิริวรรณ รวมแก้ว, ทิฆัมพร ทิพย์รองพล, ดนัย ทิพย์มณี และ รวี รัตนาคม. (2562). “การประยุกต์ใช้ข้อมูล
การรับรู้ระยะไกลในการจําแนกแนวปะการัง กรณีศึกษา: เกาะกระดาน และเกาะไหง จังหวัดตรัง”.
วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 20 (ฉบับพิเศษ) :
หน้า 289-304.
รวี รัตนาคม, ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล, กิตติธัช นาคฤทธิ์, พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร และ สิริวรรณ รวมแก้ว. (2562).
“การเปลี่ยนแปลงคลอโรฟิ ลล์ เอ ในทะเลอั น ดามั น บริเวณอ่ าวพั งงา ภาคใต้ข องประเทศไทยจาก
ข้อมูลภาพดาวเทียมอะควา โมดิส”. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
แห่งประเทศไทย, 20 (พิเศษ) : หน้า 305-316.
Avirut Puttiwongrak, Siriwan Ruamkaew, Sakanann Vann and Rawee Rattanakom. (2019).
“PRELIMINARY ASSESSMENT OF SEAWATER INTRUSION ON PHUKET ISLAND USING
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GROUNDWATER DATA ANALYSIS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
TECHNIQUES”. Engineering Journal of Research and Development, 30 (4) : page 75-88.
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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ภาคผนวก ค
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
1. กระบวนการในการจัดทํา PLOs ของหลักสูตร
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์กลุ่ม
อาจารย์ในภาควิชา
high power
high impact
ศิษย์เก่า
high impact
ศิษย์ปัจจุบัน
high impact
ผู้ใช้บัณฑิต*
high power
คณะและมหาวิทยาลัยฯ
high power
high impact
อว.
High power

วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จําเป็น
ประชุมและอภิปราย สํารวจผ่าน Google Forms
สัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลกลุ่มนี้ 16 ราย
สัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลกลุ่มนี้ 9 ราย
สํารวจผ่าน Google Forms 6 ราย
การนําวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการกําหนดสมรรถนะที่จําเป็น
การกําหนดสมรรถนะทีจ่ ําเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ
- high power หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งความเห็น/ความต้องการมีอิทธิพลสูงต่อหลักสูตรในการกําหนด PLO หรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลัย อว.
- high impact หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบที่สูงจากหลักสูตรที่จัดทําขึ้น เช่น กลุ่มนักศึกษาผู้เข้าเรียน
กลุ่มอาจารย์ผู้สอน (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรควรให้ความสําคัญในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการนั้น
ต้องเป็นกลุ่ม high power และ/หรือ high impact แต่อาจเก็บข้อมูลจากกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มดังกล่าวได้เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบ)
*ชื่อองค์กร/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
1. ศูนย์วิศกรรมสารสนเทศและนวัตกรรม (kGeo) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
2. บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด
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ระดับปริญญาโท
PLO1 บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ
PLO2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในฐานะนักสิ่งแวดล้อมที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมที่
จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
2.1 แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
2.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะการเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้อํานาจหน้าที่อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2.3 มีทักษะที่พร้อมในการพัฒนาตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
PLO3 แสดงออกถึงทักษะการถ่ายทอดความรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
3.1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมไปยังชุมชนผ่านการออกแบบกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เคารพกติกาของสังคม มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี โดยเข้าใจและยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วม
แก้ปัญหาในกลุ่มทํางานอย่างสร้างสรรค์
PLO4 สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.1 สามารถสร้างบรรยากาศที่ช่วยสนับสนุนให้การสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.2 สามารถสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้อื่นได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.3 สามารถเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลายผ่านการพูด/ เขียนได้อย่างเหมาะสม
เพื่อการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
PLO5 สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความรู้ การฝึกฝนและ
ทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5.1 แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
5.2 สามารถพัฒนาทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปใช้ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
5.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจํานวนมากที่มีความซับซ้อนเพื่อนําไปสู่การสรุปผลที่มีประโยชน์
5.4 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รบั การยอมรับในวงวิชาการด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
PLO6 เสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนําไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีลําดับ
ขั้นตอนเป็นระบบ
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2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570
พันธกิจ
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัย
เป็ น ฐานเพื่ อ การพั ฒ นาภาคใต้ แ ละประเทศ เชื่ อ มโยงสู่ สั ง คมและ
เครือข่ายสากล
พันธกิจ 2 สร้างบัณ ฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์
มี วินั ย ใฝ่ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พั น ธกิ จ 3 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น สั ง คมฐานความรู้ บ นพื้ น ฐาน
พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
Stakeholder Need 1 (SH1) : สถานประกอบการ
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ
2. ทั ก ษะการวิ เคราะห์ ม ลสารในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสิ่ งแวดล้ อ มด้ วย
เครื่องมือชั้นสูง
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะและน้ําเสีย
4. ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ริ ม า ณ carbon footprint, water
footprint และ LCA
5 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจําลองระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
6. ทักษะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
8. สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
9. มีจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ทักษะการทํางานแป็นทีม
12. รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพ
ของตนและที่เกี่ยวข้อง
13. สามารถออกแบบ หรือประยุกต์ใช้แบบจําลอง (Model) ต่างๆ
มาใช้ในการวิเคราะห์ บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้
14. มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและทันสมัย
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
Stakeholder Need 2 (SH2) : ศิษย์เก่า
1. ทั ก ษะการวิ เคราะห์ ม ลสารในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสิ่ งแวดล้ อ มด้ วย
เครื่องมือชั้นสูง
2. การวิเคราะห์โครงการที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทะเล
และชายฝั่ง
3. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และการจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม
4. การเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในบริ บ ทของการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
5. บูรณาการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร ที่ทําหน้าที่
จั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ เป็ น รู ป ธรรม หรื อ
นวัตกรรม ระบบ ขั้นตอนที่สามารถทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และได้เห็นผลจริง
6. การนําองค์ความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงที่หลากหลาย ก่อน
การเข้าสู่กระบวนการวิจัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทําวิจัย
Stakeholder Need 3 (SH3) : อาจารย์ผู้สอน
1. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ต้องบูรณาการความรู้ไปใช้กับงานที่ทําได้
3. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
4. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางการพูดและการ
เขียน
5. ทํางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชา โดยเฉพาะกับ
นักวิชาการและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
Stakeholder Need 4 (SH4) : นักศึกษาปัจจุบัน
1. นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
3. มี ความรู้ความสามารถในสาขาที่ สํ าเร็จการสึก ษาและสามารถ
นําไปพัฒนาองค์กรต่อไป
4. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

PLO6
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะ คุณลักษณะทาง
คุณลักษณะพื้นฐาน
ทางสังคม วิชาการ/วิชาชีพ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3
PLO1 บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละ  

สิ่งแวดล้อ มในการจัด การปั ญ หาด้านสิ่งแวดล้อ มได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
PLO2 แสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะนั ก 


สิ่งแวดล้อมที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดําเนินชีวิตอย่าง
มีคุณธรรม พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
PLO3 แสดงออกถึงทักษะการถ่ายทอดความรู้ ความ       

รับผิดชอบต่อสังคมและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
PLO4 สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
 

ก ารเขี ย น ได้ อ ย่ างต รงต าม วั ต ถุป ระส งค์ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย
PLO5 สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ   

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัย
ความรู้ การฝึกฝนและทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
PLO6 เสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ
 
 
นําไป สู่ แ น วท างการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมอย่างมีลําดับขั้นตอนเป็นระบบ
หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้
1. คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็ นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
2. คุณลักษณะทางสังคม
2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม
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2.2 มีภาวะผู้นํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถ
แก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความสําเร็จ
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ
ค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill
Knowledge : K
Attitude : A
Skill : S
(Cognitive)
(Affective)
(Psychomotor)
PLO1 บู ร ณ าการองค์ ค วามรู้ ด้ า น K1 ความรู้เรื่องระบบ
A1 การเปิดใจยอมรับสิ่ง S1 การวิเคราะห์และ
เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในการ สิ่งแวดล้อมและการ
ใหม่
ประมวลข้อมูลเบื้องต้น
จั ด การปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มได้ จัดการสิ่งแวดล้อม
A2 การเรียนรู้อย่างไม่มีที่ อย่างถูกต้อง
อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมตามหลั ก K2 ความรู้เรื่อง
สิ้นสุด (ความใฝ่รู้)
S2 การคิดและ
วิชาการ
เทคโนโลยีและการ
A3 การก้าวทันและ
วิเคราะห์อย่างเป็น
จัดการคุณภาพ
ปรับตัวตามการ
ลําดับขั้นตอนเพื่อการ
สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงของโลก
ป้องกันและแก้ไข
K3 ความรู้เรื่องการ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรทาง
S3 การใช้เครื่องมือ
ทะเลและชายฝั่ง
สําหรับการวิเคราะห์
K4 ความรู้เรื่องการ
มลสาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
K5 ความรู้เรื่องภูมิ
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
K6 ความรู้เรื่องชีวฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อมและ
นวัตกรรม
PLO2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ K7 ความรู้เรื่องกฏหมาย A4 ความเคารพระเบียบ S4 การประกอบ
ใ น ฐ า น ะ นั ก สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี และนโยบายสิ่งแวดล้อม และข้อบังคับในสังคม
วิชาชีพนักสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ดํ า เนิ น ชี วิ ต K8 ความรู้เรื่องระเบียบ A5 การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
อย่ า งมี คุ ณ ธรรม พร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นา วิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตนเองอย่าง
ตัวเองอย่างสม่ําเสมอ
และสถิติ
ต่อเนื่อง
2.1 แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย ตรงต่อ
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เวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
2.2 สามารถใช้ความรู้และทั ก ษะการ
เป็ น นั ก สิ่ งแวด ล้อ ม ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมควบคู่ ไปกั บ การใช้ อํ า นาจ
หน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3 มี ทั ก ษะที่ พ ร้ อ มในการพั ฒ นา
ตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
PLO3 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ทั ก ษ ะ ก า ร
ถ่ายทอดความรู้ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
3.1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปยังชุมชนผ่านการออกแบบกิจกรรม
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
3.2 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่ เคารพ
กติกาของสังคม มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ เป็ น กิ จ ที่
หนึ่ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.3 สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ใน
ฐานะผู้ นํ า และสมาชิ ก ที่ ดี โดยเข้ า ใจ
และยอมรั บ ความเป็ น พหุ วั ฒ นธรรม
และร่วมแก้ปัญหาในกลุ่มทํางานอย่าง
สร้างสรรค์
PLO 4 สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด
การอ่ าน และการเขี ย นได้ อ ย่ างตรง
ตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.1 สามารถสร้ า งบรรยากาศที่ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ให้ การสื่ อ สารต รงต าม
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
4.2 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจให้

Knowledge : K
(Cognitive)

Attitude : A
(Affective)

Skill : S
(Psychomotor)

K9 ความรู้เรื่อง
กระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการทรัพยากร
K10 ความรู้เรือ่ งการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การ

A6 การมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม
A7 การเคารพในลิขสิทธิ์
ทางปัญญาและการ
ต่อต้านการละเมิด
A8 ความเป็นผู้นํา

S5 การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ
S6 การทํางานร่วมกับ
ชุมชน
S7 การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน
S8 การออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วม
ในชุมชน

K11 ความรู้เรือ่ ง
หลักการฟัง พูด อ่าน
เขียนภาษาอังกฤษ
K12 ความรู้เรือ่ งการ
การใช้เทคโนโลยีมัล
ติมิเดียสําหรับสื่อสาร
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
K13 หลักการนําเสนอ

A9 การทํางานเป็นทีม
A10 การตระหนักถึง
คุณค่าความเป็นไทยและ
ยอมรับพหุวัฒนธรรม
A11 ความกล้าออกไปสู่
โลกกว้าง

S9 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
S10 การนําเสนอ
ผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ
S11 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
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ผู้อื่นได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย
4.3 สามารถเลื อ กใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และรูปแบบการนําเสนอที่
หลากหลายผ่านการพูด/ เขียนได้อย่าง
เหมาะสมเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

Knowledge : K
Attitude : A
(Cognitive)
(Affective)
ผลงานวิชาการ
K14 แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
K15 หลักการนําเข้า
จัดการ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่
K16 แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับจัดการ
ฐานข้อมูล
K17 หลักการใช้
A12 การก้าวทันการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนแปลงของ
และการสื่อสารที่สําหรับ เทคโนโลยี
การศึกษาวิจยั ด้าน
สิ่งแวดล้อม
K18 หลักการทางสถิติ
สําหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการแปลผล
K19 หลักการ
ค้นคว้าวิจัยด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

PLO 5 ส ร้า งอ งค์ ค ว า ม รู้ ให ม่ ที่
สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัย
ความรู้ การฝึ ก ฝนและทั ก ษะทาง
เทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
5 .1 แ ส ด งอ อ ก ถึ งทั ก ษ ะ ก าร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า น
สิ่งแวดล้อม
5.2 สามารถพัฒนาทักษะทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อ
นํ า ไป ใช้ ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อม
5.3 สามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มจํ า นวนมากที่ มี ค วาม
ซั บ ซ้ อ นเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารสรุ ป ผลที่ มี
ประโยชน์
5.4 สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่
ได้ รั บ การยอมรั บ ในวงวิ ช าการด้ า น
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
PLO 6 เสนอแนวคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ K20 แนวคิดและ
A13 การมีความคิดเป็น
และสั ง เค ราะห์ เพื่ อนํ าไป สู่ แ น ว หลักการป้องกันและ
ระบบ
ทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา แก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม A14 ความมีเหตุผลและ

Skill : S
(Psychomotor)
สื่อสาร

S12 การใช้เทคโนโลยี
สําหรับการสืบค้น
ข้อมูล
S13 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการแปลผล
ด้วยระเบียบวิธวี ิจัยทาง
สถิติ

S14 การปฏิบัตกิ าร
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างมีเหตุมีผล
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Knowledge : K
(Cognitive)
สิ่งแวดล้อมอย่างมีลําดับขั้นตอนเป็น แบบบูรณาการ
ระบบ

5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill
รายวิชา / ชุดวิชา
รหัสวิชา
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3((3)-0-6)
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
978-502 กฏหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
3((3)-0-6)
ขั้นสูง
978-503 ระเบียบวิธีวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมและ 3((3)-0-6)
สถิติ
978-504 สัมมนา
1(0-2-1)
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารใน
6((4)-6-8)
สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
978-512 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย
3((3)-0-6)
และของเสียอันตราย
978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขั้นสูง
3((3)-0-6)
978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
978-515 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทาง
อากาศขั้นสูง
978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
978-518 นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
978-519 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
978-611 การฟืน้ ฟูพื้นที่ปนเปือ้ นขั้นสูง

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

Attitude : A
Skill : S
(Affective)
(Psychomotor)
หลักการในการตัดสินใจ S15 การวิเคราะห์
A15 การยอมรับ
ข้อมูลเพื่อการ
ข้อเสนอแนะและความคิด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่หลากหลาย

Knowledge / Attitude / Skill
K1 K8 K20 A1 A2 A3 A5 A13 S1 S2 S3 S4 S11
K7 K11 K18 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S4 S5 S6
S9 S14
K8 K11 K12 K13 A5 A7 A13 A14 A15 S2 S10 S11
S12 S13 S14 S15
K8 A7 A12 S12
K2 K9 K10 K12 K17 K18 K20 A1 A7 A12 A13 S1
S2 S3 S5 S11 S12 S13 S14 S15
K2 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A12 S1 S2 S3 S12
S13
K2 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A12 S1 S2 S3 S12
S13
K1 K2 K7 K12 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A4 A12 S1
S2 S4 S13
K2 K7 K12 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A4 A12 S1 S2
S4 S13
K2 K17 K18 K19 K20 A1 A2 A3 A12 A13 A15 S1
S2 S3 S12 S13 S14 S15
K2 K9 K10 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A6 A7 A8 A12
S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S12 S13
K2 K17 K18 K19 K20 A1 A2 A3 A12 A13 A14 S1
S2 S12 S13 S14 S15
K2 K17 K18 K19 K20 A1 A2 A3 A12 A13 A14
A15 S1 S2 S12 S13 S14 S15
K1 K2 K17 K18 K19 K20 A1 A2 A3 A12 A13 A14
A15 S1 S2 S12 S13 S14 S15
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978-612 การจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3((3)-0-6)

978-613 ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
978-614 การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช
978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง

3((3)-0-6)

978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและการอนุรักษ์
978-523 การจัดการสิง่ แวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ
978-524 มลพิษทางทะเลขั้นสูง

3((3)-0-6)

978-531 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

3((3)-0-6)

978-532 การท่องเที่ยวชายฝัง่ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
978-533 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม
978-541 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

3((3)-0-6)

978-542 ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขั้นสูง

3((2)-2-5)

978-543 ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขั้นสูง

6((4)-6-8)

978-544 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง

3((2)-2-5)

978-545 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและ
การวิเคราะห์

3((2)-2-5)

978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นที่
แบบหลายเกณฑ์

3((2)-2-5)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

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

K2 K7 K9 K10 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A13 A14
A15 S1 S2 S4 S5 S14 S15
K2 K7 K8 K9 K10 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A13
A14 A15 S1 S2 S4 S5 S14 S15
K2 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A12 S1 S2 S12 S13
K3 K7 K8 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A13 A14 A15 S1
S2 S4 S15 S16
K3 K4 K7 K8 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A13 A14 A15
S1 S2 S4 S15 S16
K3 K7 K8 K9 K10 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A13 A14 A15 S1 S2 S4 S5 S6 S15 S16
K3 K17 K18 K19 A1 A2 A3 A12 S1 S2 S3 S12
S13
K4 K7 K8 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A13 A14 A15 S1
S4 S14 S15
K4 K7 K8 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A13 A15 S1 S4
S14 S15
K4 K7 K20 A1 A2 A3 A4 A5 A13 A14 A15 S2 S4
S14 S15
K5 K8 K9 K11 K12 K14 K15 K16 K17 K20 A1 A2
A3 A4 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S9 S10 S11
S14 S15
K5 K8 K17 K18 K19 A4 A5 A12 S4 S12 S13
K5 K8 K9 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K20 A1
A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S9 S10
S11 S14 S15
K5 K8 K9 K11 K12 K14 K15 K16 K17 K20 A2 A3
A5 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S9 S10 S11
S14 S15
K5 K8 K9 K12 K14 K15 K16 K17 K20 A1 A2 A3
A4 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S10 S11 S14
S15
K5 K7 K8 K9 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K20
A1 A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S9
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978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 1

S10 S11 S14 S15
3((2)-2-5) K5 K8 K9 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K20 A1
A2 A3 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S9 S10 S11
S14 S15
3((2)-2-5) K1 K5 K8 K9 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K20
A1 A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S9
S10 S11 S14 S15
3((2)-2-5) K5 K8 K9 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K20 A1
A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A13 S1 S2 S4 S9 S10
S11 S14 S15
3((2)-2-5) K5 K12 K14 K15 K16 A1 A2 A3 S1 S2 S11 S12
S13 S15
3((2)-2-5) K5 K14 K15 K16 A1 A2 A3 A9 A11 S1 S2 S4 S6
S11
9((6)-9-12) K6 A1 A7 A12 A13 S1 S2 S8 S11 S12 S13 S14
S15
3((x)-y-z) K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A12 A13 S1 S2 S12

978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2

3((x)-y-z)

978-547 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการ
สร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
978-548 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
978-549 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ

978-641 การทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
978-642 การสํารวจทางธรณีฟสิ ิกส์

978-601 วิทยานิพนธ์

978-602 วิทยานิพนธ์

K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A12 A13 S1 S2 S12

36(0-108-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K11 K12 K13 K14 K15
K16 K17 K18 K19 K20 A1 A2 A12 A13 A14 A15
S1 S2 S3 S10 S11 S12 S13 S14 S15
18(0-54-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 K11 K12 K13 K14 K15
K16 K17 K18 K19 K20 A1 A2 A12 A13 A14 A15
S1 S2 S3 S10 S11 S12 S13 S14 S15
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ ัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
ปริญญาโท
รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL)
1) แผน ก 1
2) แผน ก 2

รหัส
รายวิชา

ชื่อรายวิชา

978-501 ระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม แ บ บ
บูรณาการ
978-502 ก ฏ ห ม า ย แ ล ะ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
ขั้นสูง
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์
มลสารใน
สิ่งแวดล้อมด้วย

36

หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
คิดเป็นร้อยละ
100 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร
24 หน่วยกิต
คิดเป็นร้อยละ
67 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
การฝึกงาน
การฝึกปฏิบัติ
หลักสูตร พนักงาน การบรรจุ
การกําหนด การเรียน
ที่เน้นการ
จํานวน
ฝึกหัด ให้ทํางาน
งานจริงภาย
ร่วมกับ
ประสบ
สลับกับ สหกิจ เรียนรู้หรือ
ปฏิบัติงาน
หน่วยกิต
หลังสําเร็จ
มหาวิทยาลัย ใหม่หรือ หรือการฝึก
การณ์ก่อน
การ
ศึกษา การติดตาม
ภาคสนาม
และ
พนักงาน เฉพาะ
การเรียน
การศึกษา ทํางาน
พฤติกรรม
อุตสาหกรรม ฝึกงาน ตําแหน่ง
ทฤษฎี
การทํางาน
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
3((3)-0-6)


3((3)-0-6)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



-

6((4)-6-8)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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รหัส
รายวิชา

978-512

978-513
978-521
978-522

978-523

ชื่อรายวิชา

เครื่องมือขั้นสูง
เท ค โ น โ ล ยี ก า ร
จั ด การขยะมู ล ฝอย
แ ล ะ ข อ ง เ สี ย
อันตราย
เท ค โ น โ ล ยี ก า ร
จัดการน้ําเสียขั้นสูง
นิเวศวิทยาทางทะเล
ขั้นสูง
ความหลากหลาย
ท า ง ชี ว ภ า พ ท า ง
ท ะ เล แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์
ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
ท ะเล แล ะช าย ฝั่ ง
แบบบูรณาการ

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
การฝึกงาน
การฝึกปฏิบัติ
หลักสูตร พนักงาน การบรรจุ
การกําหนด การเรียน
ที่เน้นการ
จํานวน
ฝึกหัด ให้ทํางาน
งานจริงภาย
ร่วมกับ
ประสบ
สลับกับ สหกิจ เรียนรู้หรือ
ปฏิบัติงาน
หน่วยกิต
มหาวิทยาลัย ใหม่หรือ หรือการฝึก
หลังสําเร็จ
การณ์ก่อน
การ
ศึกษา การติดตาม
ภาคสนาม
และ
พนักงาน เฉพาะ
การเรียน
การศึกษา ทํางาน
พฤติกรรม
อุตสาหกรรม ฝึกงาน ตําแหน่ง
ทฤษฎี
การทํางาน
3((3)-0-6)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



-

3((3)-0-6)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



‐

3((3)-0-6)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



‐

3((3)-0-6)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



‐

3((3)-0-6)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



‐
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รหัส
รายวิชา

ชื่อรายวิชา

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
การฝึกงาน
การฝึกปฏิบัติ
หลักสูตร พนักงาน การบรรจุ
การกําหนด การเรียน
ที่เน้นการ
จํานวน
ฝึกหัด ให้ทํางาน
งานจริงภาย
ร่วมกับ
ประสบ
สลับกับ สหกิจ เรียนรู้หรือ
ปฏิบัติงาน
หน่วยกิต
มหาวิทยาลัย ใหม่หรือ หรือการฝึก
หลังสําเร็จ
การณ์ก่อน
การ
ศึกษา การติดตาม
ภาคสนาม
และ
พนักงาน เฉพาะ
การเรียน
การศึกษา ทํางาน
พฤติกรรม
อุตสาหกรรม ฝึกงาน ตําแหน่ง
ทฤษฎี
การทํางาน
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
3((3)-0-6)


978-531 ก า ร จั ด ก า ร ก า ร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
978-532 การท่องเที่ยวชายฝั่ง 3((3)-0-6)
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม
978-533 การพัฒนา
3((3)-0-6)
ผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม
978-642 การสํารวจทางธรณี 3((2)-2-5)
ฟิสิกส์
978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีว 9((6)-9-12)
ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
978- 601 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
978- 602 วิทยานิพนธ์

18(0-54-0)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



10

20

‐

‐

‐

‐

‐





‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐





‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐



‐

หมายเหตุ
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มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูคําจํากัดความของการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 9 รูปแบบได้ที่ https://eila.psu.ac.th/curriculum/cwie/
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก (Active learning)
จํานวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)

40 รายวิชา
40 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร
0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร

สรุปจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ทีจ่ ดั การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 40 รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ไม่ได้
ร้อยละของวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
จัดการ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
วิธีการ
ของการ
รวม
เรียนรู้
Project Problem เช่น case based, team based,
อืน่ ๆ
จัดการ
ร้อยละ แบบ
Social
based Based
scenario based
(ระบุวิธี
เรียนรู้แบบ 100 เชิงรุก
engagement
learning learning
และร้อย
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
ละ)

รหัสรายวิชา/ชือ่ รายวิชา/หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
978-502 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
ขั้นสูง
978-503 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สถิติ
978-504 สัมมนา*
หมวดวิชาเลือก
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารใน

3((3)-0-6)

40

30

-

-

30

-

-

100

-

3((3)-0-6)

10

20

case based

20

-

-

50

100

‐

3((3)-0-6)

60

40

-

-

-

-

-

100

‐

1(0-2-1)

10

60

case based

30

-

-

-

100

‐

6((4)-6-8)

20

40

case based

20

10

-

10

100

‐
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชือ่ รายวิชา/หน่วยกิต

สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูง
978-512 เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
978-513 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียขั้น
สูง

ไม่ได้
ร้อยละของวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
จัดการ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
วิธีการ
ของการ
รวม
เรียนรู้
Project Problem เช่น case based, team based,
อืน่ ๆ
จัดการ
ร้อยละ แบบ
Social
based Based
scenario based
(ระบุวิธี
เรียนรู้แบบ 100 เชิงรุก
engagement
learning learning
และร้อย
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
ละ)

3((3)-0-6)

20

30

-

-

-

-

50

100

-

3((3)-0-6)

20

30

-

-

-

-

50

100

-

978-514 การประเมินและจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
978-515 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
978-516 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทาง

3((3)-0-6)

20

30

-

-

-

-

50

100

-

3((3)-0-6)

30

30

-

-

-

-

40

100

-

3((3)-0-6)

25

25

-

-

-

-

50

100

-

อากาศขั้นสูง
978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3((3)-0-6)

25

25

-

-

-

-

50

100

-

3((3)-0-6)

20

30

-

-

-

-

50

100

-

3((3)-0-6)

20

30

-

-

-

-

50

100

-

978-518 นาโนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
978-519 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชือ่ รายวิชา/หน่วยกิต

ไม่ได้
ร้อยละของวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
จัดการ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
วิธีการ
ของการ
รวม
เรียนรู้
Project Problem เช่น case based, team based,
อืน่ ๆ
จัดการ
ร้อยละ แบบ
Social
based Based
scenario based
(ระบุวิธี
เรียนรู้แบบ 100 เชิงรุก
engagement
learning learning
และร้อย
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
ละ)

978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนขั้นสูง
978-612 การจัดการงานอนามัย

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

20
20

30
30

-

-

-

-

50
50

100
100

-

สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
978-613 ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3((3)-0-6)

20

30

-

-

-

-

50

100

-

3((3)-0-6)

30

10

Case Based

10

-

-

50

100

-

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

30
30

10
30

case based
case based

10
10

-

-

50
30

100
100

-

3((3)-0-6)

30

30

case based

10

-

-

30

100

-

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

40
10

40
10
20

case based
case based
case based

10
20
20

20
10

-

10
50
40

100
100
100

-

3((3)-0-6)

20

10

case based

20

10

-

40

100

-

978-614 การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช
978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง
978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและการอนุรักษ์
978-523 การจัดการสิง่ แวดล้อมทางทะเล

และชายฝั่งแบบบูรณาการ
978-524 มลพิษทางทะเลขั้นสูง
978-531 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
978-532 การท่องเที่ยวชายฝั่งและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
978-533 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

รหัสรายวิชา/ชือ่ รายวิชา/หน่วยกิต

สิ่งแวดล้อม
978-541 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม
978-542 ระบบดาวเทียมนําทางบนโลกขั้นสูง
978-543 ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขั้นสูง
978-544 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
978-545 การจําแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและ
การวิเคราะห์
978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิง

พื้นที่แบบหลายเกณฑ์
978-547 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และ
การสร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
978-548 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
978-549 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ

ไม่ได้
ร้อยละของวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
จัดการ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
วิธีการ
ของการ
รวม
เรียนรู้
Project Problem เช่น case based, team based,
อืน่ ๆ
จัดการ
ร้อยละ แบบ
Social
based Based
scenario based
(ระบุวิธี
เรียนรู้แบบ 100 เชิงรุก
engagement
learning learning
และร้อย
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
ละ)

3((2)-2-5)

30

10

Case Based

10

-

-

50

100

-

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

30
30

10

Activity Based
Case Based

20
10

-

-

50
50

100
100

-

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

30
30

10
10

Case Based
Case Based

10
10

-

-

50
50

100
100

-

3((2)-2-5)

30

-

Case Based

20

-

-

50

100

-

3((2)-2-5)

30

10

Case Based

10

-

-

50

100

-

3((2)-2-5)

20

20

Case based

20

-

-

40

100

-

3((2)-2-5)

30

-

Activity Based

20

-

-

50

100

-
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ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ไม่ได้
ร้อยละของวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
ระบุร้อยละ
จัดการ
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
วิธีการ
ของการ
รวม
เรียนรู้
Project Problem เช่น case based, team based,
อืน่ ๆ
จัดการ
ร้อยละ แบบ
Social
based Based
scenario based
(ระบุวิธี
เรียนรู้แบบ 100 เชิงรุก
engagement
learning learning
และร้อย
ทฤษฎี
วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
ละ)

รหัสรายวิชา/ชือ่ รายวิชา/หน่วยกิต

978-641 การทําแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้น

3((2)-2-5)

30

-

Activity Based

20

-

-

50

100

-

3((2)-2-5)
9((6)-9-12)

10
10

10
20

Case based
Case based

40
20

-

-

40
50

100
100

-

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)

20
20

30
30

-

-

-

-

50
50

100
100

-

36(0-108-0)
18(0-54-0)

-

-

Research Based
Research Based

100
100

-

-

-

100
100

-

สูง
978-642 การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์
978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม
978-561 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา1*
978-562 หัวข้อพิเศษสําหรับบัณฑิตศึกษา2*
วิทยานิพนธ์
978- 601 วิทยานิพนธ์
978- 602 วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย

ร้อยละของทุกรายวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร
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รหัส – ชือ่ ชุดวิชา

ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร
หน่วยกิต
คําอธิบายชุดวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล

หมวดวิชาเลือก
978-511 ชุดวิชาการวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อม
ด้วยเครือ่ งมือขัน้ สูง
Analysis of Emerging Pollutant Using
Advanced Instrumental Method

6((4)-6-8)

มลสารในสิ่ ง แวดล้ อ ม มลสาร
ช นิ ด ให ม่ (Emerging pollutant)
และแหล่ ง กํ า เนิ ด ผลกระทบต่ อ
สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนและ
ระบบนิเวศ แนวทางสําหรับป้องกัน
และแก้ ไ ข เทคนิ ค สํ า หรั บ การเก็ บ
การเตรียม และการวิเคราะห์มลสาร
ชนิ ด ใหม่ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ขั้ น สู ง การ
พิสูจน์การใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ การ
ควบคุมคุณ ภาพของข้อมูล ตัวอย่าง
งานวิจัยด้านการวิเคราะห์มลสารชนิด
ใหม่ การวิเคราะห์มลสารชนิดใหม่ที่
สนใจ
Environmental pollutant;
emerging pollutant and source;
health effect; prevention and
solution;
technique
for
sampling, preparation, and
analysis of emerging pollutant
using advanced instrumental
method; method validation;

ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. นําเสนอความสําคัญของมล
สารชนิดใหม่ในสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
การรับรู้ให้สังคมได้
2. อ อ ก แ บ บ ก ร ะ บ ว น ก าร
สําหรับวิเคราะห์มลสารชนิดใหม่ที่
สนใจได้
3. นํ า เสนอและ/หรื อ เผยแพร่
ผลการวิเคราะห์ มลสารชนิ ด ใหม่ ที่
สนใจเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมได้

วัดและประเมินผลจาก
1. ประเมินจากความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ ของผลงานที่
นํ า เสนอเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้
สังคม
2. ประเมินจากความสมบูรณ์
แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
กระบวนการวิ เคราะห์ ม ลสาร
ชนิดใหม่ที่นักศึกษาออกแบบ
3. ประเมินจากความถูกต้อง
และความสมบู ร ณ์ ข องผลการ
วิ เ คราะห์ ม ลสารชนิ ด ใหม่ ที่
นํ า เสนอเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้
Learning outcomes: Students สังคม
are able to
1. present important of
emerging
environmental
pollutant for social awareness
2. design the procedure
for analysis of interested
emerging pollutant

รหัส – ชือ่ ชุดวิชา

978-543 ชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Geographic Information System

หน่วยกิต
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คําอธิบายชุดวิชา
quality
assurance/quality
control for resulted data;
example of researches related
to emerging pollutant analysis;
analysis of interested emerging
pollutant
แ บ บ จํ า ล อ ง ข้ อ มู ล ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เวกเตอร์ แ ละราสเตอร์ การ
จั ด ก ารฐาน ข้อ มู ลเชิงพื้ น ที่ และ
ฐานข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะสั ม พั น ธ์ การ
วิ เ คราะห์ พื้ น ผิ ว การประมาณค่ า
ในช่วง และการวิเคราะห์โครงข่ายสิ่ง
อํานวยความสะดวก แบบจําลองและ
การสร้ า งแบบจํ า ลองทาง GIS การ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยี ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละการจั ด การด้ า น
ต่างๆ การฝึกปฏิบัติและทําโครงการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
3. present and/or publish
the results from analysis of
interested emerging pollutant
for social awareness

ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบ ายแนวคิดพื้ นฐานและ
การปฏิ บั ติ ข องระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
2. ทํ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
พื้ น ที่ การสกั ด รูป ลั ก ษณ์ และการ
สร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง
3. รวบรวมข้ อ มู ล ประเภทที่
แตกต่ า งกั น จากแห ล่ ง ข้ อ มูลที่
หลากหลาย และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ แ นวคิ ด และเครื่ อ งมื อ ทางด้ า น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. ป ระยุก ต์ ใช้ ค วาม รู้ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ สํ า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ที่
หลากหลาย
GIS data model; GIS raster Learning outcomes: Students
and vector-based analysis; are able to
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1. ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ก า ร
ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม
เชี่ ย วชาญทั้ ง ด้ า นทฤษฏี แ ละ
ปฏิบัติ
2. ประเมินจากผลการทํางาน
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุ่ม
3. ประเมิ น จากรายงานใน
การเรีย นรายวิ ช า ที่ กํ าหนดให้
ศึกษาค้นคว้ามาเป็นการเฉพาะ
4. ประเมินจากความถูกต้อง
สมบูรณ์ของโครงงานวิจัย

รหัส – ชือ่ ชุดวิชา

978-551 ชุดวิชานวัตกรรมชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
Environmental Biophysics Innovations

หน่วยกิต

คําอธิบายชุดวิชา
spatial database and relational
database management; surface
analysis; interpolation and
facility network analysis; GIS
models
and
modeling;
application of GIS in spatial
data analysis and management;
practice and project work

9((6)-9-12)

กลศาสตร์ ไ ฟ ฟ้ าของอนุ ภ าค
ชี วภาพ ไดอิ เล็ ก ทริก ในสนามไฟฟ้ า
ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสและแมกนีโตฟอ
เรซิ ส อั น ตรกิ ริ ย าของแรงที่ ก ระทํ า
ระหว่างอนุภาคชีวภาพในสนามไฟฟ้า
ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง
การขยายรูเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ด้ ว ยเทคนิ ก
ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้กับปัญหาวิจัย
ด้านชีวฟิสกิ ส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. describe fundamental
concepts and practices of
Geographic Information
Systems (GIS)
2. conduct spatial data
analysis, feature extraction
and thematic mapping
3. integrate various kind of
data from various sources and
analyse the data using GIS
concept and tools
4. apply the knowledge
and skill for various
applications
ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิ บ ายองค์ ป ระกอบชี ว
ฟิสิกส์เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาวิจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
2 . อ อ ก แ บ บ ก ระ บ วน ก าร
สําหรับวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ด้าน
ชีวฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
3 . นํ า เส น อ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ผลการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้
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วัดและประเมินผลจาก
1. ประเมินจากความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ ของผลงานที่
นํ า เสนอเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้
สังคม
2. ประเมินจากความสมบูรณ์
แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
กระบวนการวิเคราะห์นวตกรรม
ชีวฟิสิกส์ที่นักศึกษาออกแบบ

รหัส – ชือ่ ชุดวิชา

หน่วยกิต
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คําอธิบายชุดวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
วิธีการวัดและประเมินผล
3. ประเมินจากความถูกต้อง
Electromechanics of
สังคมได้
bioparticles; dielectric in
Learning outcomes: Students และความสมบู ร ณ์ ข องผลงาน
electric fields; dielectrophoresis are able to
สร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์/ผลงาน
and magnetophoresis;
1. explain the components ตีพิมพ์และองค์ความรู้ที่นําไปจด
electrorotation; force
of biophysics for application สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
interactions between particles; to integrated environmental
traveling wave
research problems
dielectrophoresis;
2. design processes for
electroporation; applications of integrated environmental
environmental biophysics
biophysics research problems
3. presenting and
disseminating research results
in order to create awareness
for the society
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