
ตารางบรรยายระดบัปริญญาโท ภาค 2/2564 (ชว่งที ่1)
ระหว่างเดอืน มกราคม 2565 ถึงเดอืน มนีาคม 2565

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ส. 8 ม.ค. 65 ELI6021 ELI6021 ELI6021 ELI6021

ผศ.วรานนท์ คงสง ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ดร.เสถียร เจริญเหรียญ บรรยาย 9 ชม.

(08.00-12.00 น.) (4 ชม.) (13.00-15.00 น.) (2 ชม.) (15.30 - 18.30 น.) (3 ชม.)

2 ส. 15 ม.ค. 65 ELI6021 ELI6021 ELI6021

อ.สินิทธิ ์ บญุสิทธิ์ อ.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ บรรยาย 8 ชม.

(09.00-12.00 น.) (3 ชม.) (13.00 -18.00 น.) (5 ชม.)

3 ส. 22 ม.ค. 65 ELI6021 ELI6021 ELI6021

ดร.บญุธรรม  หาญพาณิชย์ อ.มานิตย์  กู้ธนพัฒน์ บรรยาย 7 ชม.

(09.00-12.00 น.) (3 ชม.) (13.00-17.00 น.) (4 ชม.)

4 ส. 29 ม.ค. 65 ELI6021 ELI6021 ELI6021 ELI6021

ดร.ชยัวัฒน์  ภูว่รกุลชยั คุณกิตตพิงษ์ วีระโพธิป์ระสิทธิ์ ดร.วัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์ บรรยาย 9 ชม.

และ คุณสุวิทย์ ศรีสุข

(09.00-12.00 น.) (3 ชม.) (13.00-16.00 น.) (3 ชม.) (16.30 - 19.30 น.) (3 ชม.)

5 ส. 5 ก.พ. 65 ELI6021 ตรวจสอบอาคาร ELI6021 ตรวจสอบอาคาร ELI6021

ภาคสนาม (ผศ.วรานนท์/รศ.เสรีย์/ดร.ชยัวัฒน์) ภาคสนาม (ผศ.วรานนท์/รศ.เสรีย์/ดร.ชยัวัฒน์) 9 ชม.

(08.00 - 12.30 น.) (4.5 ชม.) (13.30 - 18.00 น.) (4.5 ชม.)

6 ส. 12 ม.ีค. 65 ELI6021 ELI6021 รายงานสรุปภาคสนาม ELI6021

เตรียมรายงานสรุปภาคสนาม (ผศ.วรานนท์/รศ.เสรีย์/ดร.ชยัวัฒน์) บรรยาย 3 ชม.

(13.30 - 16.30 น.) 

สอบ ส. 19 ม.ีค. 65 ELI6021
09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา ชือ่วิชา หมวดวิชา  (หน่วยกิต)
ELI6021 การตรวจสอบอาคาร เฉพาะสาขา 3 (3-0-6) บรรยาย 45 ชัว่โมง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา (รหัส 63 และ รหัส 64)
ผศ.วรานนท์  คงสง แผน ก2 และแผน ข

สัปดาห์ที่ ว-ด-ป
เวลาบรรยายและกระบวนวิชา

พกั

ชัว่โมงการบรรยาย
 08.00 น. - 12.30 น. (4.5 ชัว่โมง) พักรับประทานอาหาร  13.30 น. - 18.00 น. (4.5 ชัว่โมง)

พกัพกั

พกั

พกั

พกั
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ตารางบรรยายระดบัปริญญาโท ภาค 2/2564 (ชว่งที ่1)
ระหว่างเดอืน มกราคม 2565 ถึงเดอืน มนีาคม 2565

ครัง้ที่ วัน/เดือน/ปี คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3
บรรยาย

1 ส. 12 ก.พ. 65 ELI6030 (1) ELI6030 (2) ELI6030 (3)  

การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการพัฒนาต่าง ๆ

(นิติบุคคลผู้มีสิทธทิ ารายงาน EIA) กฎหมาย
เกีย่วข้องกับ EIA ข้อพิพาทและกรณีศึกษา
เกีย่วข้องกับ EIA

(นิติบุคคลผู้มีสิทธทิ ารายงาน EIA) เทคนิค
การจัดทารายงาน EIA EHIA ของโครงการ
พัฒนา ต่าง ๆ

รศ.เสรีย์  ตูป้ระกาย/ผศ.สิรวัลภ์ คุณพงศกร สงา่ผล คุณพงศกร สงา่ผล

(08.00-12.30 น.) 4.5 ชม. (13.30-17.30 น.) 4 ชม. (18.00-21.00 น.) 3 ชม.

2 ส. 19 ก.พ. 65 ELI6030 (4) ELI6030 (5) ELI6030 (6) 

การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการพัฒนาต่าง ๆ

(สผ.) EIA EHIA ของโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
เช่น โครงการก่อสร้างเขือ่น ถนน

อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม การ
ท าเหมืองแร่ เป็นต้น (สผ.)

รศ.เสรีย์  ตูป้ระกาย/ผศ.สิรวัลภ์ คุณทรงวุฒิ ศรีสว่าง คุณทรงวุฒิ ศรีสว่าง

(08.00-12.30 น.) 4.5 ชม. (13.30-17.30 น.) 4 ชม. (18.00-21.00 น.) 3 ชม.

3 ส. 26 ก.พ. 65 ELI6030 (7) ELI6030 (8) ELI6030 (9) 

แนวทางการประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

ขัน้ตอนในการศึกษาและแนวทางการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงกลยทุธ ์(SEA)

ขัน้ตอนในการศึกษาและแนวทางการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงกลยทุธ ์ (SEA)

รศ.เสรีย์  ตูป้ระกาย/ผศ.สิรวัลภ์ รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ 

(08.00-12.30 น.) 4.5 ชม. (13.30-17.30 น.) 4 ชม. (18.00-20.30 น.) 2.5 ชม.

4 ส. 5 มี.ค. 65 ELI6030 (10) ELI6030 (11) ELI6030 (12)

รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไวใ้นรายงานEIA

และรายงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง กรณีศึกษา

รศ.เสรีย์  ตูป้ระกาย/ผศ.สิรวัลภ์ รศ.เสรีย์  ตูป้ระกาย/ผศ.สิรวัลภ์ รศ.เสรีย์  ตูป้ระกาย/ผศ.สิรวัลภ์

(08.00-12.30 น.) 4.5 ชม. (13.30-17.30 น.) 4 ชม. (18.00-21.00 น.) 3 ชม.

สอบ ส. 19 ม.ีค. 65 ELI6030  (13.00 - 16.00 น.)

รหัสวิชา ชือ่วิชา หมวดวิชา  (หน่วยกิต)
ELI6030 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ เลือก 3 (3-0-6) บรรยาย 45 ชัว่โมง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา (รหัส 63 และ รหัส 64)
รศ.เสรีย ์ ตู้ประกาย เฉพาะ แผน ข
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