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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธาน ี



  

สารบัญ  

 

 หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

 1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 1 

 2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 

 9. ช่ือ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของอาจารย 

  ผูรับผดิชอบหลักสตูร 3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจาํเปนตองนํามาพิจารณา 

  ในการวางแผนหลักสูตร 4 

 12. ผลกระทบจากขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสตูรและความเก่ียวของกับ 

  พันธกิจของมหาวิทยาลยั 8 

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลยั 8 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 10 

 1.  ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 10 

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 11 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 12 

 1.  ระบบการจดัการศึกษา 12 

 2.  การดําเนินการหลักสูตร 12 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 15 

 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝก 

  ประสบการณวิชาชีพ) 42 

 5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 42 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 44 

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 44 



 ข 

 

สารบัญ (ตอ) 

 

 หนา 

 2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 45 

 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก  

  หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 48 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 58 

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 58 

 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 58 

 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 59 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 60 

 1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 60 

 2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 60 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 61 

 1.  การกํากับมาตรฐาน 61 

 2.  บัณฑิต 62 

 3. นักศึกษา 62 

 4. อาจารย 63 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 65 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 68 

 7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 71 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 73 

 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 73 

 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 73 

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 73 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 74 

ภาคผนวก  75 

 ภาคผนวก  ก  ขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

   ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด 

   การศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

   และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 76 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 104 



 ค 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

 ภาคผนวก ค คําสัง่คับมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  

   ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี ท่ี 2027/2561 เร่ือง  

   แตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิง่แวดลอม 116 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิง่แวดลอม 118 

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

   สาชาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 123 

 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 

   ประจําหลักสูตร 128 

 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคตามความตองการ 

   ของผูใชบัณฑิต และปจจยัท่ีมีผลตอการเลอืกศึกษาตอในหลักสูตร 143 

 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 

   ท่ีปรับปรุง 149 

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสีย่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิง่แวดลอม 172 

 



 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25471531101351 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิง่แวดลอม 

ภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Environmental Science and Technology) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Environmental Science and Technology) 
 

3. วิชาเอก  ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 5.2 ประเภทหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช  

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ ท่ีมีความรูและสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  
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มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม) เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เร่ิมใชหลักสูตรน้ีตั้งแตภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

 เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี  15  

 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตรในการ

ประชุม คร้ังท่ี 13/2561 เม่ือวันท่ี 6 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2558 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

8.2  ผูควบคุมมลพิษตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน

วิทยาศาสตร สาขาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และดานควบคุมมลพิษ ไดแก ผูควบคุมมลพิษทางนํ้า     

ผูควบคุมมลพิษอากาศ ผูควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผูควบคุมขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตราย  

8.3  นักวิทยาศาสตร นักวิชาการสิ่งแวดลอม เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม นักวิชาการประจําหองปฏิบัติการ

สิ่งแวดลอม ของหนวยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม  

8.4  นักวิเคราะหนโยบายและแผนทางสิ่งแวดลอม เจาหนาท่ีตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม 

8.5 บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

8.6  บริษัทท่ีปรึกษาการทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

8.7 นักจัดกิจกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

8.9 ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

9. ช่ือ ตําแหนงวิชาการ คุณวฒุ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปที่จบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

1 นางสาวนิสา 

พักตรวิไล 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ด. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2556 

2547 

 

2543 

2 นางสาวมณทิพย  

จันทรแกว 

อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา-  

ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2550 

2542 

3 นางสาวณัฐสิมา 

โทขันธ 

อาจารย ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและ

ส่ิงแวดลอม) 

วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและ

ส่ิงแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา-  

ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2560 

 

2553 

 

2545 

4 นายวีระวัฒน  

อุนเสนหา 

อาจารย ปร.ด. (การจัดการส่ิงแวดลอม) 

วท.ม. (การจัดการ ส่ิงแวดลอม) 

ศศ.บ. ศึกษาศาสตร (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 

2551 

2549 

5 นางขนิษฐา  

ภมรพล 

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม) 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ

ส่ิงแวดลอม) (หลักสูตร

นานาชาติ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย) 

วท.บ. (เคมีทรัพยากรส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง  

2556 

 

2547 

 

 

2548 

2545 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีกลาวถึงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเน่ืองและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ดังน้ี 

 1) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทําใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือการ

ผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวยพ้ืนท่ีปาไมจงึถกูบกุ

รุกทําลายเพ่ิมขึ้น โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ

ในป พ.ศ. 2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป พ.ศ. 2556 

2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและท่ีดิน

มีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําใหผลผลิตทาง

การเกษตรลดลงไปดวย รวมท้ังเกิดกษัยการของดินเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากน้ียังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ี

ภูเขาท่ีมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาด

การบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจาย

สิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจาก

การสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน 

3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนในดานอื่นๆ 

เพ่ิมมากขึ้น เชน การเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ

อุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป พ.ศ. 2504 ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 

1.5 ลานไร ในป พ.ศ. 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 ทําใหรัฐเร่ิมมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยาง

จริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป พ.ศ.2534 และหามการใชประโยชนอื่นๆ แต

อยางไรก็ตามในระหวางป พ.ศ. 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้นในป พ.ศ. 2554 ผลผลิตประมง

ทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลานตัน ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ. 2549 ท่ีมีปริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ี

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงยังคงขยายตัวอยางตอเน่ืองจากปริมาณความตองการสัตวนํ้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น 

ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 30 ปท่ีผานมา แตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือ

การบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในป พ.ศ. 

2555 ตองนําเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ 6 อยูท่ีระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54 

ของความตองการใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดย

นํ้ามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76 ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิง

พาณิชยขั้นตนในป พ.ศ. 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.8 อยูท่ีระดับ 1,981บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน ท้ังน้ี

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใชพลังงานต่าํกวา
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อัตราขยายตัวของของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยในป พ.ศ. 2555 การเพ่ิมขึ้นของของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศรอยละ 1 ในขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 0.6 

5) ทรัพยากรนํ้ายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 25 

ลุมนํ้าหลัก มีนํ้าทาตามธรรมชาติปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะท่ีการพัฒนาแหลงเก็บกัก

นํ้าในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณนํ้าทาธรรมชาติ มีแองนํ้าบาดาลท้ังหมด 27 แอง

สามารถกักเก็บในช้ันนํ้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใชได 

โดยไมกระทบตอปริมาณนํ้าบาดาลท่ีมีอยูไดรวม 68,200 ลานลูกบาศกเมตรตอป อยางไรก็ตามการพัฒนานํ้า

บาดาลขึ้นมาใชมีขอจํากัดในเร่ืองของความคุมทุน เน่ืองจากมีคาใชจายในการสูบนํ้าและการดําเนินการ

สํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชนํ้าในประเทศ ในป พ.ศ. 2557 มีปริมาณนํ้าประมาณ 151,750 

ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงนํ้าของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 102,140 ลาน

ลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรนํ้าไดตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร 

11.2 ปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

ปญหาสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองท่ี

เพ่ิมขึ้น โดยมีปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของประเทศ ดังน้ี 

       1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวโนมอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นตอวันจากวันละ 1.04 กิโลกรัมตอคนตอวัน ในป พ.ศ. 2553 เปนวันละ 1.11 

กิโลกรัมตอคนในป พ.ศ. 2557 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และ

มีการนําขยะมูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 18 ทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกคางเพ่ิมสูงขึ้น

ถึง 19.9 ลานตัน ในป พ.ศ. 2556 ของเสียอันตรายในป พ.ศ. 2557 มีประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะ

อิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยน

อยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลาน้ีหากภาครัฐไมมีมาตรการ

หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจาก

ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ 70โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตราย

กลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง 

เน่ืองจากตนทุนในการกําจัดสูง 

 2) มลพิษทางอากาศยังเกินเกณฑมาตรฐานหลายแหงและมีแนวโนมดีขึ้นในป พ.ศ. 2557 

ตรวจพบสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑมาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแก

ฝุนละออง กาซโอโซนและสารอินทรียระเหยงาย โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุดจังหวัดระยองท่ียงัคง

ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอื่นอยางเชน กรุงเทพมหานคร ปทุมธานีเชียงใหม และ

ขอนแกน ตรวจพบสารเบนซินเกินเกณฑมาตรฐานแตอยางไรก็ตามโดยสวนใหญมีแนวโนมลดลงจากปท่ีผาน

มา เน่ืองจากไดรับการปรับปรุงมาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิงใหมีคุณภาพและอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้นเม่ือตนป 

พ.ศ. 2557 สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครพบปญหาดานปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงเชนกัน 

สวนหน่ึงเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป พ.ศ. 
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2555 และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน ตลอดจนความเขมงวดในการตรวจจับรถควันดํา 

แตอยางไรก็ตามปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีดังกลาวมีสาเหตุหลักเก่ียวกับปริมาณรถยนตมีจํานวนมาก

สําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยความรวมมือ

และการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนท่ีดีขึ้น 

 3) คุณภาพนํ้า อยูในเกณฑดีและมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพนํ้าในชวงเวลา 10 ปท่ี

ผานมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนํ้าท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลง

นํ้าท่ีอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจาก

การเกษตรการปศุสัตว และการระบายนํ้าเสียจากชุมชน เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนมีจํานวน

ไมเพียงพอตอการบําบัดนํ้าเสียท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบันมี

ปริมาณนํ้าเสียจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียรองรับนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นได

เพียงรอยละ 31 

 4) กาซเรือนกระจก โดยประเทศไทยมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แตอัตรา

การเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ตาม

ปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติ

ฉบับท่ี 2 การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก 

ในป พ.ศ. 2543 ปริมาณ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาและเพ่ิมขึ้นเปน 265.9 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป พ.ศ. 2547  ซ่ึงปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 5 ปท่ีผานมา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลด

กาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกใน

ภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมี

ความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

11.3 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ปจจุบันผูคนเร่ิมตระหนักรูถึงวิถีชีวิตและคุณคาดั้งเดิมท่ีเปนอยูอยางเรียบงายมากขึ้น  

นํามาซ่ึงบริการตางๆ อยางหลากหลาย เชน แพทยทางเลือก สินคาซ่ึงเปนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และการ

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในดานตางๆ มากขึ้นการปรับตัวของประชากรท่ีกําลังเขาสู

สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงสงผลตอมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรสนิยมของผูบริโภคไปสูการนิยมบริโภคสินคาเปน

ประโยชนตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นอกจากน้ันรสนิยมดานการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีหันมานิยมการทองเท่ียวท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น เชน การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสรางองคความรูดานการบริโภคท่ียั่งยืนใหกับประชาชน ผานกระบวนการศึกษา

ในระบบ 
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11.4 การเขาสูสังคมสีเขียว  

 การพัฒนาท่ีขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอสภาวะ

สิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบันท้ังในระดับโลก ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน 

แผนปฏิบัติการท่ี 21 (Agenda 21) ถือเปนแผนแมบทของโลกวาดวยเร่ืองการพัฒนาท่ีสมดุลและไดเนนย้ําให

ประเทศสมาชิกสานตอและนําประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เปนแนวทางในการ

พัฒนาประเทศ สรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกแกประชาชน โดยทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนชุมชนและทองถิ่นของตนเองสูสังคมสีเขียว (Green City) ท่ีเช่ือมโยงความรวมมือกันเปน

เครือขายท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,852 แหง และหนวยงานราชการท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงมุงพัฒนา 1 

จังหวัด 1 เมืองนาอยู สอดคลองตามแนวทางยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

12 โดยมุงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือยกระดับสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยูและสิ่งแวดลอม

เมืองยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีสมดุล

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 

ตอนพิเศษ 257 ง วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 

2559 ภายในปการศึกษา 2561 ดังน้ันจากสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของประเทศ

ไทย ประกอบกับกฎหมายท่ีเก่ียวของแสดงใหเห็นวา รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมยังคงมีความจําเปนเพ่ือรองรับนโยบายในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา

อยางม่ังคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน  

11.5 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Sustainable Development Goals: SDGs) เปนกรอบการพัฒนา

ระยะยาวเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ไดแก (1) ดานความม่ันคง (2) 

การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (6) การ

ปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยหน่ึงในยุทธศาสตรชาติซ่ึงเก่ียวของกับหลักสูตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดวยการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยการพัฒนาประเด็นการจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบบริหาร

จัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  
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11.6 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริดานส่ิงแวดลอม  

ปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม เปนปญหาท่ีมีความสําคัญควบคู กับการพัฒนาความ

เจริญกาวหนาซ่ึงเปนปญหารวมกันของทุกประเทศ กลาวคือ การพัฒนายิ่ง รุดหนาปญหาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม และภาวะมลพิษก็ยิ่งกอตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีกําลัง

ประสบกับปญหาดังกลาวอยูในขณะน้ี ท้ังน้ีเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมาใหความสําคัญกับอตัรา

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชนแตไมไดมีการวางแผนการจัดการท่ี

เหมาะสมเพ่ือรองรับปญหาท่ีจะเกิดขึ้น ทําใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง ศาสตร

พระราชาคือ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสวนใหญจะเปนวิธีการท่ีจะทํานุบํารุง และปรับปรุงสภาพ

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นในดานตางๆ อาทิเชน การอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า 

และปาไมดังน้ัน รูปแบบจัดการเรียนการสอน นอมนําศาสตรพระชาสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน  
 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร

ในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของสถานการณสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและ

องคความรูใหมๆ ในการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพ

ตามแนวทางมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือสนองความตองการกําลังคนท่ียังขาดแคลนอยูมากในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 

องคกรอิสระ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคอุตสาหกรรม โดยกําลังคนท่ีผลิตน้ันตองมีความรู ทักษะ

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังในดานวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานภาพท่ีเหมาะสมตอภูมิสังคม เผยแพรความรูทาง

วิชาการสูสังคมไดอยางเหมาะสม เปนผูมีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา 

กาวหนาดานเทคโนโลยี” 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีภาระหนาท่ีใน 

การปฏิบัติงานท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซ่ึง

มาตรา 7 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 

ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง

และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน สําหรับมาตรา 8 กําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยขอ 7 กําหนดใหมี

การศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ              

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ เปนมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ แหงเดียวของประเทศ และเปน

สถาบันท่ีนอมนําแนวทางการําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลยั 

จากสถานการณดานทรัพยากรของประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ี

สงผลกระทบตอทรัพกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอปรัชญาของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การพัฒนา

หลักสูตรจึงตองเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีความรูและ

ทักษะ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรน้ีนักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได

ในบางรายวิชาตามความสนใจของนักศึกษาแตละคน สําหรับนักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชา

เลือกเสรีได เชน พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศชานเมือง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา 

การมีสวนรวมและการสื่อสาร ความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตน 

13.3 การบริหารจัดการ  

 มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานรวมกันในการ

ประสานงาน และการใหความรวมมือกับสาขาวิชาอื่นในการจัดรายวิชาซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรน้ีตองไปเรียน

ในดานเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียน และตารางสอบ การกําหนดกลยุทธในการสอน การวัดผลและ

ประเมินผล ท้ังน้ีเพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรน้ี สวนนักศึกษาท่ีมาเลือกเรียนเปนวิชา

เลือกเสรีน้ัน ก็ตองมีการประสานงานกับคณะตนสังกัดเพ่ือทราบถึงผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความ

สอดคลองกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียน 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความสามารถบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดลอม

เพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืนดวยศาสตรพระราชา 

1.2  ความสําคัญ   

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตองมีความรู และทักษะดานการปฏิบัติการท้ังใน

ภาคสนาม และวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ตองมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาชีพน้ัน 

เปนนักคนควาเรียนรูตลอดเวลา เพ่ือไปประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม มีกระบวนการคิดหาเหตุผล 

เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา วิธีแนวคิดดวยตนเอง และประกอบอาชีพท่ีสวนใหญตอง

เก่ียวของพบปะกับคนท่ีไมรูจักกันมากอน คนท่ีมาจากหนวยงานอื่นๆ และคนท่ีจะเปนผูบังคับบัญชาหรือ

ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงความสามารถท่ีจะปรับตัวเขาหากลุมคนของบัณฑิตในหลักสูตรน้ีจะเขาไปมีบทบาทใน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีในการอนุรักษ ปรับปรุง และแกไขสิ่งแวดลอมและทรัพยากรใหแกชุมชนและทองถิ่นไดอยาง

เหมาะสม เพ่ือสรางโอกาสในการแขงขันดานการคา การลงทุน เขาสูยุค “ประเทศไทย 4.0” สังคมสีเขียว 

และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (SDGs) ซ่ึงจําเปนตองมีเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางความสมดุล

ของการพัฒนา สภาพแวดลอมท่ีดี และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรตอไป 

1.3 วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในศาสตรสิ่งแวดลอมท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏบิตัอิยางกวางขวาง

และเปนระบบ และสามารถนําไปปรับใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาโดย

ใชความรูในศาสตรสิ่งแวดลอม 

 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการสื่อสารและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

 5) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกระดับอยางเหมาะสม 

 6) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถดานการวิจัย มีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยสีิง่แวดลอม ใหมี

มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. 

กําหนด 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

2. พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

1. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. รายงาน/เอกสารปรับปรุง

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

1. ติดตามความเปลีย่นแปลงใน

ความตองการของประกอบการ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

2. เชิญผูเช่ียวชาญและผูใชบัณฑิต

เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมินความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

 

 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑติในทักษะ

ความรู ความสามารถในการ

ทํางานของบัณฑติโดยเฉลีย่ใน

ระดับด ี

3. พัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนดานการเรียนการสอน

และบริการวิชาการใหมี

ประสบการณจากการนําความรู

ดานวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมให

ปฏิบตัิงานจริง 

1. สนับสนุนอาจารยและบคุลากรสาย

สนับสนุนทํางานบริการวิชาการแก

องคกรภายนอก 

2. อาจารยและบคุลากรทุกคนใน

หลักสูตรไดรับการพัฒนาวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพ 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยและบคุลากรใน

หลักสูตร 

2. จํานวนอาจารยและบคุลากร

ในหลักสูตรไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

4. สงเสริมใหมีการใชความรูเพ่ือ

การแกไขปญหาในสถานการณ

จริง 

1. ใหนักศึกษาทํางานวิจัย/ปญหา

พิเศษท่ีสามารถนําผลไปใชงานได

จริงหรือนําความรูไปประยุกตใช

งานเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและสังคมตอไป 

2. จัดใหนักศึกษาออกไปฝก

ประสบการณวิชาชีพกับสถาน

ประกอบท้ังภาครัฐและเอกชน

โดยมีการประสานความรวมมือ

กับสถานประกอบการน้ันๆ 

1. รายงานการวิจยั/ปญหาพิเศษ

ของนักศึกษา 

 

 

 

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบตอนักศึกษาเฉลีย่ใน

ระดับด ี
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละ

ภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการเร่ิมเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาท่ีเรียนสายวิทย-คณิต หรือ

เรียนทางวิทยาศาสตร 

2) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานีวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

1) ทักษะความรูและการสื่อสารดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2) ทักษะความรูและปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3) ทักษะการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูระดับอุดมศึกษา 

4) ประสบการณและความเขาใจเก่ียวกับศาสตรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) ใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ทําแบบวัดประเมินความรูดานภาษาอังกฤษกอนเปดภาคการศึกษา กรณีมี

ผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว หลักสูตรจะมอบหมายใหมีการสอนเสริม เพ่ือปรับพ้ืนฐาน 

ความรูใหสามารถเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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2) ใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ทําแบบทดสอบประเมินความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรกอนเปด

ภาคการศึกษา กรณีมีผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐานจะกําหนดใหมีการเรียนการสอนปรับพ้ืน

ฐานความรูใหสามารถเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

3) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหอาจารยท่ี

ปรึกษาทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ดูแล กํากับ และติดตามอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนตักเตือนใหเกิดประโยชนแก

นักศึกษา รวมท้ังใหรูนพ่ีท่ีมีความประพฤติดีคอนใหคําแนะนําในดานตางๆ  

4) แนะนําอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพ่ือใหนักศึกษาใหม

รูจักและคุนเคย รวมท้ังความเปนเอกลักษณของสาขาวิชาท่ีศึกษา 
  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปท่ี 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 2 - 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 3 - - 25 25 25 

ช้ันปท่ี 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 25 25 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

2. เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 

   2.1 งบบุคลากร 

   2.2 งบดําเนินการ 

   2.3 งบลงทุน 

        2.3.1 คาท่ีดินและสิง่กอสราง 

        2.3.2 คาครุภัณฑ 

1,816,320 

30,000 

 

460,000 

 

150,000 

1,907,136 

60,000 

 

460,000 

 

300,000 

2,002,492 

90,000 

 

460,000 

 

450,000 

2,102,617 

1,200,000 

 

460,000 

 

600,000 

2,207,748 

1,500,000 

 

460,000 

 

750,000 

รวมรายรบั 3,056,320 3,927,136 4,802,492 6,762,617 7,317,748 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 1,816,320 1,907,136 2,002,492 2,102,617 2,207,748 

2. งบดําเนินการ 

    2.1 คาตอบแทน 

    2.2 คาใชสอย 

    2.3 คาวัสดุ 

    2.4 คาสาธารณูปโภค 

 

20,000 

16,000 

25,000 

72,000 

 

20,000 

32,000 

50,000 

72,000 

 

20,000 

48,000 

75,000 

72,000 

 

20,000 

64,000 

100,000 

72,000 

 

80,000 

64,000 

100,000 

72,000 

3. งบลงทุน 

    2.1 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

    2.2 คาครุภัณฑ 

 

460,000 

50,000 

 

460,000 

100,000 

 

460,000 

150,000 

 

460,000 

200,000 

 

460,000 

200,000 

4. เงินอดุหนุน 

   4.1 การทําวิจยั 

   4.2 การบริการวิชาการ 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

รวมรายจาย 2,584,320 2,766,136 2,952,492 3,143,617 3,308,748 
 

ประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 42,158.04 บาท/คน/ป 
 

2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  139 หนวยกติ 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

2.1) วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  ไมนอยกวา 41 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาแกน (พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) 

  ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 

- วิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

- วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

- วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

- วิชาฟสิกสรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

(2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- วิชาเคมีวิเคราะหรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

- วิชาเคมีอินทรียรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

- วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

- วิชาสถิติ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

2.2) วิชาเฉพาะดานบังคับ  ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

(2) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

- วิชาดานเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

(3) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

(4) กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

2.3) วิชาเลือกเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4) หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา  91 หนวยกิต 

2.1) วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   41 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาแกน(พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร) 26 หนวยกติ 

- วิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1   3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic Geometry 1  

SMS102 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

 Mathematics and Decision Making  

- วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา  8 หนวยกิต 

SCH104 เคมี 1   3(3-0-6) 

 Chemistry 1  

SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1   1(0-3-2) 

 Laboratory in Chemistry 1  

SCH106 เคมี 2   3(3-0-6) 

 Chemistry 2  

SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2   1(0-3-2) 

 Laboratory in Chemistry 2  

- วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

SBT104 ชีววิทยา 1   3(3-0-6) 

 Biology 1  

SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1(0-3-2) 

 Biology Laboratory 1  

SBT106 ชีววิทยา 2   3(3-0-6) 

 Biology 2  

SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2   1(0-3-2) 

 Biology Laboratory 2  

- วิชาฟสิกสรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
SPY102 ฟสิกสท่ัวไป   3(3-0-6) 

 General Pysics  

 SPY103   ปฏิบตัิการฟสิกสท่ัวไป         1(0-3-2) 

             General Pysics Laboratory 
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 (2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- วิชาเคมีวิเคราะหรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SCH232 เคมีวิเคราะห   3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry  

SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห   1(0-3-2) 

 Laboratory in Analytical Chemistry  

- วิชาเคมีอินทรียรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

SCH222 เคมีอินทรีย   3(3-0-6) 

 Organic Chemistry  

SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย   1(0-3-2) 

 Laboratory in Organic Chemistry  

- วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

SCH252 ชีวเคมี   3(3-0-6) 

 Biochemistry  

SCH253 ปฏิบัติการชีวเคมี   1(0-3-2) 

 Laboratory in Biochemistry  

- วิชาสถิติ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอมและสถิติ   3(2-2-5) 

 Environmental Research Methodology and Statistics  

2.2) วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา  38 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางส่ิงแวดลอม  6 หนวยกิต 

SET101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Science Foundation  

SET102 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Technology  

(2) กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- วิชาดานมลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม ไมนอยกวา   9  หนวยกติ 

SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม  3(2-2-5) 

 Solid and Hazardous Waste and Its Control 

SET202 มลพิษทางนํ้าและการควบคุม   3(2-2-5) 

 Water Pollution and Its Control 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม   3(2-2-5) 

 Air Pollution and Its Control 

- วิชาดานเทคโนโลยี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

SET302 เทคโนโลยีสีเขียว   3(2-2-5) 

 Green Technology 

SET303 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรฐานสากล  3(2-2-5) 

 Environmental Management Systems and  

 International Standards    

 (3) กลุมวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

SET307 การจัดการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชา  3(2-2-5) 

 The King’s Philosophy for Environmental Management  

SET212 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 Environmental Economics  

SET213 นโยบายและกฏหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 Environmental Policies and Laws 

SET401 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Impact Assessment 

 (4) กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

SET314 สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและ  1(0-2-1) 

 เทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

 Seminar  and Communication in Environmental  

 Science and Technology 

SET404 จริยธรรมสิ่งแวดลอม   1(0-2-1) 

 Environmental Ethics 

SET405 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  3(0-6-3) 

 Special Problems in Environmental Science and Technology 
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2.3) วิชาเลือกเฉพาะดาน ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ท้ัง 3 กลุมวิชาดังตอไปน้ี โดยมีจาํนวนหนวยกิตรวม

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ดานมลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SET204 มลพิษเสียงและการควบคุม   3(2-2-5) 

 Noise Pollution and Its Control   

SET205 การเก็บตัวอยางและวิเคราะหมลพิษสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

 Environmental Pollution Sampling and Analysis  

SET206 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(2-2-5) 

 Climate Change   

SET207  มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม    3(2-2-5) 

 Environmental Pollution and Its Control 

SET208 มลพิษทางดินและการจัดการ   3(2-2-5) 

 Soil Pollution and Management 

SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

 Laboratory in Environmental Science and Technology  

SET210 สารมลพิษทางนํ้าและการวิเคราะห   3(2-2-5) 

 Water Pollutants and Analysis  

SES211 มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน   3(2-2-5) 

 Noise Pollution and Vibration 

SET301 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Toxicology  

 (2) กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ดานเทคโนโลยี   

SET304 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Pollution Control Technology   

SET305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

 Geological Information System for Environmental  

 Management 

SET306 เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสีย   3(2-2-5) 

 Wastewater Treatment Technology 
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(3) กลุมวิชาการจดัการส่ิงแวดลอม    

รหัสวิชา ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ   3(2-2-5) 

 Natural Disasters and Management   

SET215 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน  3(2-2-5) 

 Sustainable Semi-urban Ecological and  

 Environmental Development 

SET216 ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศ   3(2-2-5) 

 Ecotourism Resources   

SET217 ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Land Resources and Environment   

SET218 ทรัพยากรปาไม   3(2-2-5) 

 Forest Resources  

SET308 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน   3(2-2-5) 

 Environment and Sustainable Development  

SET309 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Monitoring   

SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

 Principle of Natural Resources Management  

 and Environment  

SET219 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย   3(3-0-6) 

 Human Settlements   

SET220 หลักการจัดการลุมนํ้า   3(2-2-5) 

 Principles of Watershed Management  

SET221 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา   3(2-2-5) 

 Environmental and Local Resources Studies 

SET222 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน   3(2-2-5) 

 Land Use Planning  

SET311 การอนุรักษและจัดการพลังงาน   3(2-2-5) 

 Energy Conservation and Management    

SET312 การวางผังเมืองและผังภาค   3(2-2-5) 

 Urban and Regional Planning   
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รหัสวิชา ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ) 

SET313 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Risk Assessment 

SET402 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

 Environmental Modeling 

SET403 การมีสวนรวมและจัดการความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

 Environmental Participation and Conflict Management 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียมาแลว 

และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

4) กลุมวิชาปฏิบตักิารและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง

จํานวน ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

 (1) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    

SET316 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร   1(45) 

 และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 Preparation for Professional Experience in  

 Environmental Science and Technology 

SET406 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร  5(450) 

 และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 Field Experience in Environmental Science  

 and Technology 

(2) กลุมวิชาสหกิจศึกษา  

SET317 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1(45) 

 สิ่งแวดลอม 

 Preparation for Cooperative Education in  

 Environmental Science and Technology 

SET407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 6(640)  

 Cooperative Education in Environmental Science  

 and Technology 
 

*** ขอกําหนดเฉพาะ ในกรณีท่ีศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา 

สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบ

ไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังน้ี 



 22 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 45  หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 3   หนวยกิต *** 

หมายเหต ุ :  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

รหัสรายวิชาประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว และตัวเลข 3 ตัว 

อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 1 เปนการบงบอกถึงคณะ  

อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 2 และ 3  เปนการบงบอกถงึสาขาวิชา 

เลขตวัท่ี 1 เปนการบงบอกถึงระดบัความยากงาย 

เลขตวัท่ี 2 และ 3 เปนการบงบอกถงึลําดับกอนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมูวิชาในหลักสูตร 

SBT หมูวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ SMS หมูวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

SCH หมูวิชาเคมี SPY หมูวิชาฟสิกส 

SET หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

VGE หมูวิชาศึกษาท่ัวไป 

    

 3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม จัดแผนการเรียนรายภาค ดงัน้ี 
 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะดาน SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

(วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน) SCH104 เคมี 1 3(3-0-6) 

 SCH105 ปฏิบตัิการเคมี 1 1(0-3-2) 

 SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

 SBT105 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) SET101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 3(2-2-5) 

รวมหนวยกติ 22 

 

 

 

 



 23 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7 

หมวดวิชาเฉพาะ SCH106 เคมี 2 3(3-0-6) 

(วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน) SCH107 ปฏิบตัิการเคมี 2 1(0-3-2) 

 SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 

 SBT107 ปฏิบตัิการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 

 SPY102 ฟสิกสท่ัวไป 3(3-0-6) 

 SPY103 ปฏิบตัิการฟสิกสท่ัวไป 1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(บังคบั) 

SET102 เทคโนโลยีสิง่แวดลอม 3(2-2-5) 

รวมหนวยกติ 22 

 

 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ SMS102 คณิตศาสตรกับการตดัสินใจ 3(3-0-6) 

(วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน)    

หมวดวิชาเฉพาะ SCH232 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 

(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน) SCH233 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห 1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  SET201 ขยะมูลฝอย ของเสยีอันตราย และการควบคุม 3(2-2-5) 

(บังคบั) SET202 มลพิษทางนํ้าและการควบคุม 3(2-2-5) 

 SET213 นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

รวมหนวยกติ 22 
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ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ SCH222 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน) SCH223 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย 1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  SET203 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-2-5) 

(บังคบั) SET212 เศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม  3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะดาน xxxxxx กลุมวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  3 

xxxxxx กลุมวิชาการจัดการสิง่แวดลอม  3 

รวมหนวยกติ 22 

 

 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะ SCH252 ชีวเคมี 3(3-0-6) 

(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน) SCH253 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  SET303 ระบบการจดัการสิง่แวดลอมและมาตรฐานสากล 3(2-2-5) 

(บังคบั) SET307 การจดัการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะดาน xxxxxx กลุมวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  3 

 xxxxxx กลุมวิชาการจัดการสิง่แวดลอม  3 

รวมหนวยกติ 20 
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ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VLExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

หมวดวิชาเฉพาะ SET315 ระเบียบวิธีวิจยัทางสิง่แวดลอมและสถิต ิ 3(2-2-5) 

(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน)    

หมวดวิชาเฉพาะดาน  SET302 เทคโนโลยีสีเขียว 3(2-2-5) 

(บังคบั) SET314 สัมมนาและการสือ่สารทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะดาน xxxxxx กลุมวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  3 

 xxxxxx กลุมวิชาการจัดการสิง่แวดลอม  3 

หมวดวิชาประสบการณ

ภาคสนาม 

SET316 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

หรือ 

1(45) 

 SES317 

 

การเตรียมสหกิจศึกษาศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

1(45) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx xxxxxx 3  

รวมหนวยกติ 14 

 

 

ช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VLExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  SET401 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

(บังคบั) SET404 จริยธรรมสิ่งแวดลอม 1(0-2-1) 

 SET405 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx xxxxxx 3  

รวมหนวยกติ 13 
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ช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา หนวยกติ 

หมวดวิชาประสบการณ

ภาคสนาม 

SET406 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

หรือ 

5(450) 

 SET407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

6(640) 

รวมหนวยกติ 5 หรอื 6 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic Geometry 1 

เรขาคณิตวาดวยเสนตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเน่ือง อนุพันธและการหา

อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธและหลักเกณฑโลปตาล ปริพันธ 
  

SMS102 คณิตศาสตรกับการตดัสินใจ  3(3-0-6) 

 Mathematics and Decision Making 

การเก็บรวมรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย 

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ความนาจะเปน ทฤษฏีการตัดสินใจเบื้องตน     
 

SCH104 เคมี 1  3(3-0-6) 

 Chemistry 1 

สารและการจําแนก เทคนิคการแยกสารใหบริสุทธ์ิ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 

ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร และอุณหพลศาสตร  
 

SCH105 ปฏิบตัิการเคมี 1  1(0-3-2) 

 Laboratory in Chemistry 1 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการช่ังสาร การแยกของผสม การแยกสารโดยโครมาโทกราฟแบบ

กระดาษ การเตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี การหาผลึก     

นํ้าเลี้ยงในสารประกอบ และปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาเคมี 1 (SCH104)   
 

SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) 

 Chemistry 2 

จลนพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคมีอินทรีย การจําแนกสารประกอบเคมีอินทรีย  

ไฮบริไดเซชัน พันธะเวเลนซในสารประกอบอินทรีย และเคมีสิ่งแวดลอม   
 

SCH107 ปฏิบตัิการเคมี 2  1(0-3-2) 

 Laboratory in Chemistry 2 

ปฏิบัติการเก่ียวกับสมดุลเคมี เซลลไฟฟาเคมี การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว การตกผลึก 

เทคนิคการสกัดสารเคมี การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟ การวิเคราะหปริมาณออกซิเจนในนํ้า และ

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาเคมี 2 (SCH106)   
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

SBT104 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 

 Biology 1 

หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต เซลลและเน้ือเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต   
 

SBT105 ปฏิบตัิการชีววทิยา 1  1(0-3-2) 

 Biology Laboratory 1 

ปฏิบัติการเร่ืองคุณสมบัติของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใชกลอง

จุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เน้ือเยื่อ การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต 
 

SBT106 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 

 Biology 2 

เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การ

ขนสงและการคายนํ้า สมดุลภายในเซลล การทํางานของระบบตางๆ พันธุศาสตร พฤติกรรม และการปรับตัว 

สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   
 

SBT107 ปฏิบตัิการชีววทิยา 2  1(0-3-2) 

 Biology Laboratory 2 

ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนสาร เชนการแพร ออสโมซิส เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การ

หายใจ การขนสง การคายนํ้า การทํางานของระบบตางๆ เชนระบบกลามเน้ือ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ

ประสาท ฮอรโมนสัตว ฮอรโมนพืช พันธุศาสตร พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม  
 

SPY102 ฟสิกสทัว่ไป  3(3-0-6) 

 General Physics 

ระบบ หนวย และการวัดปริมาณทางฟสิกส การเคลื่อนท่ีในลักษณะตางๆ งาน กําลัง พลังงาน 

โมเมนตัม สมบัติของสสาร คลื่นกล และคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง เสียง สนามไฟฟา และของไหล อุณหพล-

ศาสตร กัมมันตภาพรังสี ฟสิกสยุกตใหม    
 

SPY103 ปฏิบตักิารฟสิกสทั่วไป   1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory  

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาฟสิกสท่ัวไป  
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SCH222 เคมีอินทรีย  3(3-0-6) 

 Organic Chemistry  

ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย ปฏิกิริยาเคมีและกลไก

ของปฏิกิริยา สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิฟาติกไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอโรมาติกไฮโดรคารบอน 

สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล อีเทอร สารประกอบฟนอล แอลดีไฮล คีโตน กรดอินทรีย อนุพันธของ

กรดอินทรีย เอมีน และสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ  
 

SCH223 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย  1(0-3-2) 

 Laboratory in Oragaic Chemistry 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาเคมีอินทรีย (SCH222)    
 

SCH232 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry  

บทบาทของเคมีวิเคราะห สารละลายและหนวยความเขมขน แนวคิดของสมดุลเคมีในระบบ

วิเคราะห ระดับขั้นการแตกตัวของอิเล็กโทรไลตออน การหาคาคงตัว การแตกตัวเปนไอออน แบบแผนของ

การแยก และการระบุชนิดของแคตไอออนและแอนไอออนอนินทรีย การวิเคราะหโดยนํ้าหนัก การวิเคราะห

โดยการไตรเตรทแบบตางๆ  
 

SCH233 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห  1(0-3-2) 

 Laboratory in Analytical Chemistry 

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาเคมีวิเคราะหพื้นฐาน (SCH232)   
 

SCH252 ชีวเคมี  3(3-0-6) 

 Biochemistry  

โครงสรางหนา ท่ีและหลักการเมทาบอลิ ซึมของชีวโมเลกุล การหายใจระดับเซลล 

คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน เอนไซม กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน และเกลือแร รวมถึงหลักการของพันธุศาสตร 

เชิงชีวเคมีท่ีเก่ียวของกับกฏนิวคลีอิกและโปรตีน  
 

SCH253 ปฏิบตัิการชีวเคมี  1(0-3-2) 

 Laboratory in Biohemistry 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาชีวเคมี (SCH252)   
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

SET101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

 Environmental Science Foundation 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ระบบนิเวศ ความสมดุลในธรรมชาติ สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 

SET102 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

 Environmental Technology 

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีการควบคุมและบําบัดมลพิษ 

เทคโนโลการใชทรัพยากร เทคโนโลยีการบําบัดของเสีย เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม 3(2-2-5) 

 Solid and Hazardous Waste and Its Control 

ความหมายของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย ผลกระทบของขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอม การรองรับ การเก็บขน 

ระบบการขนถาย การรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การสํารวจ และการวิเคราะหองคประกอบ

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การใชประโยชน เทคโนโลยี

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบครบวงจร 
 

SET202 มลพิษทางนํ้าและการควบคุม  3(2-2-5) 

 Water Pollution and Its Control 

วัฏจักรนํ้า แหลงนํ้าบนพ้ืนโลก การใชนํ้า คุณสมบัติของนํ้า แหลงกําเนิดนํ้าเสีย สถานการณ

และภาวะนํ้าเสีย ผลกระทบจากมลพิษทางนํ้า มาตรการปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษทางนํ้า วิธีการ

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพนํ้า และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน  
 

SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(2-2-5) 

 Air Pollution and Its Control  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมลพิษอากาศ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับมลพิษอากาศ เทคโนโลยีการเผา

ไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม 

การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

SET204 มลพิษทางเสียงและการควบคุม 3(2-2-5) 

 Noise Pollution and Its Control   

 ความหมายของเสียง การไดยิน การวิเคราะหเสียง การตรวจวัดระดับเสียง เสียงภายนอกอาคาร

และเสียงในชุมชน มลพิษทางเสียงในอาคารและอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางเสียง การ

ควบคุมและปองกันมลพิษทางเสีย กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับเสียง 
 

SET205 การเก็บตวัอยางและวิเคราะหมลพิษส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

 Environmental Pollution Sampling and Analysis 

 หลักการเก็บตัวอยางและการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอมในการตรวจวิเคราะห การสํารวจพ้ืนท่ี

และกําหนดจุดเก็บตัวอยาง การกําหนดความถี่ในการเก็บตัวอยาง การเตรียมความพรอมกอนออกเก็บ

ภาคสนาม วิธีปฏิบัติงานในการเก็บตัวอยาง การสงตัวอยางเขาสูหองปฏิบัติการ และกระบวนการวิเคราะห

ตัวอยางจากมลพิษทางดิน มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ และพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาสารมลพิษในสิ่งแวดลอม 
 

SET206 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5) 

 Climate Change   

 ความหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคประกอบและโครงสรางของช้ันบรรยากาศ 

วิทยาศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน มวลอากาศ และการเคลื่อนท่ีของมวลอากาศ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก ผลกระทบการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

SET207 มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม  3(2-2-5) 

 Environmental Pollution and Its Control 

 ความรูพ้ืนฐานเร่ืองมลพิษสิ่งแวดลอม มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษ

ทางเสียง มลพิษทางอาหาร มลพิษขยะมูลฝอย สถานการณมลพิษสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน 

แนวทางปองกัน แกไข และควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม  
 

SET208  มลพิษทางดินและการจดัการ   3(2-2-5) 

  Soil Pollution and Management 

  ความรูเก่ียวกับดินเบื้องตน สารพิษในดิน แหลงกําเนิด ประเภท การเคลื่อนยาย การเปลี่ยน

รูปและปฏิกิริยา การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหสารพิษในดิน การประเมินผลกระทบมลพิษทางดิน และ

การจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน 
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SET209  ปฏิบตัิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Laboratory in Environmental Science and Technology  

  ความรูเบื้องตนในการใชหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม การใชเคร่ืองมือ การเก็บตัวอยาง และ

การตรวจวัดดัชนีช้ีวัดพ้ืนฐานดานกายภาพ เคมี และชีวภาพในสิ่งแวดลอมทางดิน นํ้า อากาศ เสียง และสาร

ปนเปอนในระบบนิเวศ รวมท้ังบทปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเพ่ือปองกัน แกไข และลดมลพิษสิ่งแวดลอม 
 

SET210  สารมลพิษทางนํ้าและการวิเคราะห   3(2-2-5) 

  Water Pollutants and Analysis  

  แหลงนํ้าและความสําคัญของนํ้า ลักษณะสําคัญทางกายภาพและทางเคมีของนํ้า 

แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพิษทางนํ้า ความเขมขนของสารมลพิษ เคร่ืองมือวิเคราะห การวิเคราะหคุณภาพนํ้า

ทางกายภาพ เคมี และทางชีววิทยา กฎหมายและขอบังคับมลพิษทางนํ้า  
 

SET211  มลพิษเสียงและความส่ันสะเทือน   3(2-2-5) 

  Noise Pollution and Vibration 

  แหลงกําเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรฐานและกฎหมายเสียงรบกวนและความ

สั่นสะเทือน ธรรมชาติของคลื่นเสียงหูกับการไดยิน เสียงภายนอกอาคารและชุมชนเสียงในอาคารและ

คุณสมบัติการลดเสียง เสียงจากการคมนาคมแหลงกําเนิดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของมลพิษ

ทางเสียงและความสั่นสะเทือน เคร่ืองมือและอุปกรณในการตรวจวัดเสียงเทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางเสียง

และการสั่นสะเทือนในภาคอุตสาหกรรม และการปองกันกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับเสียงและความ

สั่นสะเทือน 
 

SET212  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

  Environmental Economics  

  แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตร

กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เทคนิควิธีการ และเค ร่ืองมือ ท่ีใช ในการประเมินมูลคา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหตนทุน และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 

นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในปองกัน แกไข และจัดการสิ่งแวดลอม 
 

SET213  นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

  Environmental Policies and Laws 

  ศึกษาหลักเกณฑทางนโยบายและกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การสรางนโยบายและการ

บังคบัใชกฎหมายเก่ียวกับสิง่แวดลอม นโยบายและขอบงัคับในระดับทองถิ่น ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ
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SET214  ภัยพิบัตทิางธรรมชาติและการจดัการ   3(2-2-5)

  Natural Disasters and Management 

  ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบการ

ปองกัน การเตรียมรับสถานการณภัยพิบัติ การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงและความเสียหาย การ

วางแผนเชิงนโยบายและพ้ืนท่ี และการตัดสินใจ การวางแผน การฟนฟู หลักการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

ระดับตางๆ  เคร่ืองมือในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 

SET215  การพัฒนาส่ิงแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางย่ังยืน   3(2-2-5) 

  Sustainable Semi-urban Ecological and Environmental Development 

  ความหมายของนิเวศชานเมือง ความหมายและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โครงสราง

ระบบนิเวศชานเมือง หลักการจัดการนิเวศชานเมืองดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม การประเมิน

สภาพแวดลอมนิเวศชานเมือง เคร่ืองมือในการจัดการนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน 
 

SET216  ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   3(2-2-5) 

  Ecotourism Resources 

  ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรทอง

เท่ียงเชิงนิเวศอยางยั่งยืน องคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรทองเท่ียว การกําหนดมาตรฐาน

ทองเท่ียวการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ บทบาทความรับผิดชอบและความ

รวมมือของผูท่ีเก่ียวของในการอนุรักษ การศึกษานอกสถานท่ีทางทรัพยากรทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 

SET217  ทรัพยากรทีด่ินและส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Land Resources and Environment   

  ความสําคัญของทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรดินและท่ีดินเพ่ือ

การเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติภายใตระบบนิเวศทาง

การเกษตร ปจจัยและสาเหตุท่ีกอใหเกิดมลพิษทางดิน แนวทางการจัดการทรัพยากรดินท่ีไมเหมาะสมตอการ

ใชประโยชนและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
 

SET218  ทรัพยากรปาไม   3(2-2-5) 

  Forest Resources  

  ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของปาไม การจําแนกปาไมของประเทศไทย ปญหาท่ี

เกิดกับทรัพยากรปาไม กฎหมายเก่ียวกับปาไม การอนุรักษและการจัดการปาไม 
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SET219  การตั้งถิ่นฐานของมนุษย   3(3-0-6) 

  Human Settlements 

  ปจจัยทางธรรมชาติ และสังคมท่ีมีผลตอการอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย รูปแบบ

การตั้งถิ่นฐานและแบบแผนการใชท่ีดินท้ังในเขตเมืองและชนบท ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแผน 
 

SET220  หลักการจดัการลุมนํ้า   3(2-2-5) 

  Principles of Watershed Management  

  ความหมายลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้าและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจดัการ

ลุมนํ้าเพ่ือการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของนํ้า การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน 

อุทกภยั ความแหงแลง และมลพิษในพ้ืนท่ีลุมนํ้า การพัฒนาแหลงเสือ่มโทรมของพ้ืนท่ีลุมนํ้า ความรูเบือ้งตน

ในการสํารวจและวิเคราะหลุมนํ้าเพ่ือวางแผนจดัการลุมนํ้า 
 

SET221  ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา   3(2-2-5) 

  Environmental and Local Resources Studies 

  ความหมายของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร หลักการวิเคราะหสถานภาพของสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรในทองถิ่นแบบผสมผสาน การวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมนุษย

สรางขึ้น ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น การศึกษาดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐ การ

วิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นเพ่ือการวางแผนการจัดการและการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
 

SET222  การวางแผนการใชประโยชนทีด่ิน   3(2-2-5) 

  Land Use Planning  

  ความหมาย ความสําคัญของการใชประโยชนท่ีดิน สถานภาพการใชท่ีดินในประเทศไทย 

หลักการจําแนกสมรรถนะท่ีดิน หลักการใชท่ีดินและการพัฒนาท่ีดิน หลักการฟนฟูสภาพดิน และการวาง

แผนการใชประโยชนท่ีดิน 
 

SET301  พิษวิทยาส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Environmental Toxicology  

  สารพิษในสิ่งแวดลอม แหลงท่ีมาและการแพรกระจายของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม กลไก

ความเปนพิษของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตอระบบรางกาย 

การตรวจวิเคราะห การประเมินผลสะสมสารพิษ และการควบคุมความเปนพิษของสาร  
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SET302  เทคโนโลยีสีเขียว   3(2-2-5) 

  Green Technology 

  แนวคิด หลักการ และวิธีการของเทคโนโลยีสีเขียว เคร่ืองมือและการประยุกตเทคโนโลยีสีเขียว

สําหรับการจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันมลพิษและลดของเสียท่ีแหลงกําเนิด กลไกการพัฒนาเทคโนโลยี

สะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พลังงานสีเขียวเพ่ือการนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม รอยเทาคารบอน ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฉลากสิ่งแวดลอม การ

ประยุกตใชและบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนตองานดานเทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอม

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

SET303  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอมและมาตรฐานสากล   3(2-2-5) 

  Environmental Management Systems and International Standards    

  ความเปนมาของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม หลักการวิเคราะหระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม นโยบายสิ่งแวดลอม ขอกําหนด ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานตาม

ระบบและการประยุกตใชในองคกร การบูรณาการมาตรฐานสากลอื่นท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการองคกรท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

SET304  เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม   3(2-2-5)

  Environmental Pollution Control Technology   

  การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมใน

ประเทศไทย คามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการควบคุมและกําจัดมลพิษทางนํ้า มลพิษทาง

อากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมลพิษดิน 
 

SET305  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Geological Information System for Environmental Management  

  ทฤษฎีแนวคิดดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูล

อรรถาธิบาย การจัดการขอมูล การนําเขาขอมูลเรียกถาม แสดงผลและการวิเคราะหขอมูล ในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรและการนําไปประยุกตใชกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมการใชขอมูลระวางท่ี

ลักษณะขอมูลท่ีใชการจัดการขอมูลการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลระวางท่ีและขอมูลพ้ืนผิวในรูปสามมิต ิ
 

SET306  เทคโนโลยีบําบดันํ้าเสีย   3(2-2-5) 

  Wastewater Treatment Technology 

  ศึกษาองคประกอบของนํ้าเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆ การเลือก

ระบบบําบัดนํ้าเสียใหเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะนํ้าท้ิง มาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงาน อุตสาหกรรมและ

ชุมชน วางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียพ้ืนฐาน 
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SET307  การจัดการส่ิงแวดลอมตามศาสตรพระราชา   3(2-2-5) 

  The King’s Philosophy for Environmental Management   

  แนวคิดเบื้องตนของการจัดการ วิสัยทัศนของการจัดการ วิทยาการการจัดการสิ่งแวดลอม 

ลักษณะงาน กลไก สมรรถนะและแนวทางการวางแผน นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม หลักการจัดการ

สิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน การจัดการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชาดานทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม 
 

SET308  ส่ิงแวดลอมกบัการพัฒนาอยางย่ังยืน   3(2-2-5) 

  Environment and Sustainable Development  

  ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในรักษา

สภาพแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
 

SET309  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Environmental Monitoring  

  ความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ชนิด การวางแผน และประโยชน

ท่ีไดรับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน คุณภาพนํ้า 

คุณภาพอากาศ การปนเปอนสารพิษในสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
 

SET310  หลักการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Principle of Natural Resources Management and Environment 

  ความหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานการณการใชทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมการมีสวนรวมเพ่ือการจัด

ทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการและยั่งยืน 
 

SET311  การอนุรักษและจดัการพลังงาน   3(2-2-5) 

  Energy Conservation and Management   

  ความสําคัญของพลังงานตอชีวิตตอระบบนิเวศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

สถานการณและวิกฤติการณพลังงานของโลก ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม นโยบายพลังงาน

ของประเทศ พลังงานทดแทน การใชและการอนุรักษพลังงาน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

SET312  การวางผังเมืองและผังภาค   3(2-2-5) 

  Urban and Regional Planning   

  ทฤษฎีการวางผังเมือง โครงสรางและการกระจายตัวของประชากร การวางแผนการใชท่ีดิน

ในเขตเมืองและชนบท การกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน กฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การ

วางผังจราจร การวางผังเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

SET313  การประเมินความเส่ียงทางส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Environmental Risk Assessment 

  คําจํากัดความท่ีเก่ียวของกับการประเมินความเสี่ยง หลักการเก่ียวกับความเสี่ยง แนวคิดการ

บริหารความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในทางปฏิบัติ รูปแบบของการ

ประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงตอสารมลพิษ และการ

ประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศ 
 

SET314  สัมมนาและการส่ือสารทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  1(0-2-1) 

  Seminar and Communication in Environmental Science and Technology 

  การนําเสนองานในประเด็นท่ีสนใจหรือนวัตกรรมใหมๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม โดยการคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวทางการเขยีนรายงานบทความทางวิชาการ ภาษาและการ

สื่อสารทางสิ่งแวดลอม รูปแบบการนําเสนอ การอภิปราย และกระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
 

SET315  ระเบียบวิธวีิจัยทางส่ิงแวดลอมและสถิต ิ   3(2-2-5) 

  Environmental Research Methodology and Statistics 

  หลักการและขั้นตอนในการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

หนวยทดลอง กรรมวิธีการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของงานทดลอง ขั้นตอนและสิ่งพิจารณาในการวางแผน

ทดลอง สถิติพ้ืนฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสองตัวอยางดวยคาที แผนการทดลองสุมสมบรูณ 

และบล็อกสมบูรณ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณทางสถิติ   
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SET316  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1(45) 

  ส่ิงแวดลอม 

  Preparation for Professional Experience in Environmental Science  

  and Technology 

  ฝกความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน การรับรูลักษณะและ

โอกาสของการประกอบอาชีพอยางมีความสุข การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูท่ีเหมาะสมกับ

วิชาชีพ ฝกทักษะในดานเคร่ืองมือวิเคราะห และทักษะงานดานธุรการและเอกสารการศึกษาดูงาน และฝก

ภาคสนามเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณวิชาชีพ 
 

SET317  การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 1(45) 

  Preparation for Cooperative Education in Environmental Science  

  and Technology 

  จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับ

ลักษณะของงานและโอกาสของสถานประกอบการแบบตางๆ เปนการกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง ทักษะ 

เจตคติ สรางความเช่ือม่ันตนเอง พรอมท้ังการศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น และฝก

ภาคสนามเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ 
 

SET401  การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

  Environmental Impact Assessment 

  หลักการของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ศัพทควรรู ระบบการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย กฎหมายท่ีเก่ียวของ องคประกอบของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

กิจกรรมและโครงการท่ีตองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การ

เขียนรายงาน การตรวจรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และการตรวจติดตามตามมาตรการ

ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

SET402  แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม   3(2-2-5)

  Environmental Modeling 

  คําจํากัดความและชนิดของแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการวางแผนขั้น

พ้ืนฐานทางระบบสิ่งแวดลอม กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาแบบจําลองทางสิ่งแวดลอมการ

ประมวลผล วิเคราะห และประยุกตแบบจําลอง การนําเสนอขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดลอม 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

SET403  การมีสวนรวมและการจัดการความขัดแยงทางส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

  Environmental Participation and Conflict Management  

  ความหมายของการมีสวนรวมและการสื่อสารความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม ประเภทและรูปแบบ

ของการมีสวนรวม การมีสวนรวมระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มิติการมีสวนรวม ปจจัยสงเสริมการมีสวน

รวมแนวทางการศึกษาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร

สิ่งแวดลอม การจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางสิ่งแวดลอม การจัดการความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม การแกไข

ความขัดแยง การทําประชาพิจารณ และการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเนนการตัดสินใจ 
 

SET404  จริยธรรมส่ิงแวดลอม   1(0-2-1) 

  Environmental Ethics 

  ศึกษาความความสําคัญ และบทบาทเก่ียวกับจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของนัก

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การเช่ือมโยงเร่ืองจริยธรรมและระบบนิเวศ 

ลักษณะของนักสิ่งแวดลอมท่ีพึงประสงคในการทํางานดานสิ่งแวดลอม การเขียนโครงการ การนําเสนองาน

อยางมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 

SET405  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  3(0-6-3) 

  Special Problems in Environmental Science and Technology 

  การทบทวนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัย การนําเสนอโครงรางหัวขอปญหาพิเศษและ

การวิเคราะหความเปนไปไดของการทําปญหาพิเศษ มุงเนนการใชนวัตกรรมและแนวคิดใหมในแกปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเดิมไดและเปนประโยชนตอสังคม กระบวนการในการดําเนินการหาขอมูล การเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงาน การศึกษาอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
 

SET406  การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม    5(450) 

  Field Experience in Environmental Science and Technology 

  ใหมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบท้ังในหนวยงานของภาครัฐเอกชน 

และชุมชน ตามความสนใจของนักศึกษา โดยเขารวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัดทําโครงการรวมกับหนวยงานท่ีเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพทาง

สิ่งแวดลอม สามารถนําเสนอผลงานของวิชาการได 
 

SET407  สหกจิศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม     6(640) 

  Cooperative Education in Environmental Science and Technology  

  ใหนักศึกษามีการฝกปฏิบตัิงานจริงท้ังในหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และชุมชนภายใตการ

ควบคุมของฝายสหกิจศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 

ปที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

2561 2562 2563 2564 

1 นางสาวนิสา  

พักตรวิไล 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

พระจอมเกลาธนบุรี 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2556 

2547 

 

2543 

12 12 12 12 

2 นางสาวมณทิพย 

จันทรแกว 

อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 

2550 

2542 

12 12 12 12 

3 นางสาวณัฐสิมา 

โทขันธ 

อาจารย ปร.ด. (ทรัพยากรท่ีดินและ

สิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (ทรัพยากรท่ีดินและ

สิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 

2560 

 

2553 

 

2545 

12 12 12 12 

4 นายวีระวัฒน 

อุนเสนหา 

อาจารย ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

ศศ.บ. ศึกษาศาสตร

(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 

2551 

2549 

12 12 12 12 

5 นางขนิษฐา  

ภมรพล 

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ

สิ่งแวดลอม) (หลักสูตร

นานาชาติ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากร

มนุษย) 

วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

สถาบันเทคโนโลยี           

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง  

2556 

 

2547 

 

 

2548 

 

2545 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 

ปที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

2561 2562 2563 2564 

1 นางสาวนิสา  

พักตรวิไล 

 

ผูชวย

ศาสตรา- 

จารย 

วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2556 

2547 

 

2543 

12 12 12 12 

2 นางสาวมณทิพย 

จันทรแกว 

อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 

2550 

2542 

12 12 12 12 

3 นางสาวณัฐสิมา 

โทขันธ 

อาจารย ปร.ด. (ทรัพยากรท่ีดินและ

สิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (ทรัพยากรท่ีดินและ

สิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ 

2560 

 

2553 

 

2545 

12 12 12 12 

4 นายวีระวัฒน 

อุนเสนหา 

อาจารย ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

ศศ.บ. ศึกษาศาสตร(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 

2551 

2549 

12 12 12 12 

5 นางขนิษฐา  

ภมรพล 

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ

สิ่งแวดลอม) (หลักสูตร

นานาชาติ) 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากร

มนุษย) 

วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

พระจอมเกลาธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2556 

 

2547 

 

 

2548 

 

2545 

12 12 12 12 

 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ) 

ตามขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยเร่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 

สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 กําหนดให

นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสาขาวิชาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน ดังน้ัน หลักสูตรจึง

กําหนดใหกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพเปนวิชาบังคับ และจัดแผนการเรียนสําหรับ

นักศึกษาท่ีตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา 

เวนแตกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดจึงจะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชา

การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาแทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีดังน้ี 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ทักษะการใชเคร่ืองมือและอุปกรณทางดาน

วิทยาศาสต มีความเขาใจในหลักการและการเรียนรูภาคทฤษฏีมากยิ่งขึ้น 

2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือได

อยางเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 

4) มีระเบียบ วินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร และสามารถปรับตัวเขากับระเบียบของสถาน

ประกอบการได  

5) มีความในการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนระบบ มีความกลาในการแสดงออก และนํา

ความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ขอกําหนดในการทําโครงงานหรืองานวิจัย เปนการนําความรูในศาสตรมาบูรณาการ ฝกในการแกปญหา

ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ควรเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือการใชงานจริง 

หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองคกรท่ีอางอิงและคาดวาจะนําไปใชงาน

หากโครงงานสําเร็จ หรือเปนโครงงานท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีมี

มาตรฐานผลการเรียนรูครบ 5 ดาน ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ความรับผิดชอบ 

และทักษะการคิดวิเคราะหท้ังทางคณิตศาสตร การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน มีการนําเสนองาน มีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและ

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด  

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

โครงงานหรืองานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชน

ท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู  

1) สามารถทํางานเปนทีมและทํางานรวมกับผูอื่นได 

2)  สามารถวางแผนและดําเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยได 

3) สามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถแกปญหาโดยวิธีวิจัยได 

4)  สามารถใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล 

5) สามารถสื่อสาร อธิบาย อภิปราย และนําเสนองานวิจัยไดอยางเหมาะสม 

6) มีความเช่ียวชาญในการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

7) มีจรรยาบรรณในการทําวิจัยและการนําเสนอขอมูล  

8) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูล การนําเสนองาน และจัดทํารูปเลม

รายงานตามรูปแบบท่ีกําหนด 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปท่ี 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

1) เตรียมความพรอมของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 3 ใหเขารวมฟงการนําเสนอสัมมนา เคาโครงและ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาช้ันปท่ี 4  

2) มีการกําหนดช่ัวโมงการประชุมนักศึกษา การใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานวิจัยทางเว็บไซต ใหศึกษาตัวอยางโครงงานหรือวิจัย แนะนําวิธีการวิจยัทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และความเช่ียวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 

3)  จัดการเรียนการสอนทางสถิติและการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค การคนควาขอมูล การวางแผน

การทดลอง การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลงานตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน

อาจารยท่ีปรึกษาทําการประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน รูปเลมรายงาน และกรอบ

ระยะเวลาดําเนินงาน อีกสวนเปนการประเมินโดยคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 ทานในสอบการ

นําเสนอโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัย  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัอิยูในเกณฑดี สามารถ

ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ

และศึกษาตอในระดับสงูขึ้นไป 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตร

และสรางความเช่ือมโยงระหวางภาคทฤษฎแีละ

ปฏิบตัิ มีปฏิบตัิการ แบบฝกหัด โครงงาน และ

กรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรู

กับปญหาจริง 

2. มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนา

ความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสงัคม 

รายวิชาเลอืกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานใน

ภาคบงัคบั และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มี

โจทยปญหาท่ีทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูใน

การพัฒนาศักยภาพ 

3. คิดเปน ทําเปน เลือกวิธีการแกปญหาไดอยาง

เปนระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ

โครงงานใหนักศึกษาไดฝกคิดอยางเปนระบบ ฝก

ปฏิบตัจิริง และฝกแกปญหาดวยวิธีท่ีเหมาะสม

มากกวาการทองจําเพียงอยางเดยีว 

4. มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความสามารถใน

การทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหารจดัการ

และทํางานเปนหมูคณะ 

โจทยปญหาหรือโครงงานของรายวิชาตางๆ ควรจัด

ใหทํางานเปนทีมหรืองานกลุมมากกวารูปแบบงาน

เดี่ยว เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะการ

ทํางานรวมกับผูอื่นและฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ 

5. รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ

ติดตอสือ่สารกับผูอื่นไดเปนอยางด ี

ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสบืคนขอมูล 

การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบนอกเหนือจากการ

นําเสนอในช้ันเรียนและเผยแพรความรูท่ีไดระหวาง

นักศึกษาดวยกันเอง หรืออธิบายใหกับผูสนใจ

ภายนอกรับรูไดเปนอยาง 

6. มีจิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สงเสริมและจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาภายใต

การดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา รวมท้ังจดักิจกรรมคืน

สูเหยา เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ แลกเปลีย่นเรียนรู

และหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจาก

ศิษยเกาสูศิษยปจจบุัน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในดานความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงตอ

เวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง 

2)  ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

3)  มีระเบียบวินัย  

4)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

6)  เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพและตระหนักในคณุคาของสิง่แวดลอม  

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1)  การเปนแบบอยาง 

2)  กําหนดกติกาเก่ียวกับเวลาการเขาช้ันเรียน การสงงานท่ีชัดเจน 

3) การมอบหมายใหศึกษาคนควาโดยระบุแหลงอางอิงใหครบถวน ถูกตอง 

4) การกําหนดกิจกรรมท่ีมีจิตอาสา 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

2)  ตรวจสอบการเขาช้ันเรียน การสงงานครบ ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

3)  ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีการอางอิงครบถวน ถูกตอง การไมคัดลอกผลงานของผูอื่น 

4) การเขารวมกิจกรรมท่ีมีจิตอาสา 

2.2 ความรู 

2.2.1 การเรียนรูดานความรู 

1)  มีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน 

2) มีความเขาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตร

ของตนไดอยางถูกตอง 

3)  มีความรูหลักการและทฤษฏีท่ีสัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและเปน

ระบบ ไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและจริยธรรม 

4)  มีความรูในศาสตรอื่น เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสามารถนํามาบูรณาการ

กับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  

5)  มีความรอบรูและสามารถติดตามสถานการณและความกาวหนาทางวิชาการ ซ่ึงมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงไป  
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6) มีความรูในกฎระเบียบและขอบังคับรวมท้ังขอกําหนดวิชาการ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชกระบวนการการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซ่ึงเปนรูปแบบ

การเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเร่ืองน้ันๆ โดยผาน

กระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 

 1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 

 2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry)  

 3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry cycle) 

2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 

2) ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลผลิตและผลลัพธของงาน 

3) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีเน้ือหาครบถวน ถูกตอง 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสมํ่าเสมอ 

2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในศาสตรของตน 

เพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3)  มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ

แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  

4)  สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรู

ทางทฤฏีท่ีเก่ียวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบท่ีตามมาในการตัดสินใจน้ัน  

5)  สามารถประยุกตความรู ความเขาใจ และทักษะทางสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เพ่ือนําไปสู

การปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห การเช่ือมโยง

ความรู และการสรุปผลการเรียนรู 

2)  ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในช้ันเรียนและการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 
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2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทและสถานการณ 

2)  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองและของสวนรวม 

3)  สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ วัฒนธรรมองคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยู

อยางเหมาะสม 

5) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับบุคคลอื่น   

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1)  การมอบหมายใหทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

2)  จดักิจกรรมการนําเสนอขอมูลเปนกลุม 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1) สังเกตการรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

2) สังเกตการแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม การเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมและสังเกตความสัมพันธ

ระหวางผูเรียน 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช

ภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนออยางถูกตองเหมาะสม 

3) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสาร รวมท้ังเลือกใชรูปแบบของการนําเสนออยางมี

ประสทิธิภาพ  

4) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรู ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

5) สามารถติดตามความกาวหนาและมีวิจารณาณในการใชเทคโนโลยี ตลอดจนการสื่อสาร

ท่ีเหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การมอบหมายใหสืบคนขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต และฐานขอมูล

ตางๆ  

2) การใชเทคโนโลยี ภาษา และการสื่อสารแบบตางๆ ในการนําเสนอขอมูล เชน การจัดทํา

โปรแกรมการนําเสนองาน (Power Point) และการจัดทําแผนท่ีความคิด (Mind Map) เปนตน 

3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ตรวจผลงานสืบคนขอมูลจากหนังสอื เอกสาร งานวิจัย และอินเตอรเน็ต 

2) ตรวจผลงานการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูล 

3) ตรวจงานการวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ  

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร สูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิต

วิเคราะห 1 
                           

2. SMS102 คณิตศาสตรกับการ

ตัดสินใจ 
                           

3. SCH104 เคมี 1                            

4. SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1                            

5. SCH106 เคมี 2                            

6. SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2                            

7. SBT104 ชีววิทยา 1                            

8. SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                            

9. SBT106 ชีววิทยา 2                            

10. SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                            

11. SPY102 ฟสิกสทั่วไป                            

12. SPY103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป                            

13. SCH222 เคมีอินทรีย                            
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14. SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                            

15. SCH232 เคมีวิเคราะห                            

16. SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                            

17. SCH252 ชีวเคมี                            

18. SCH253 ปฏิบัติการชีวเคมี                            

19. SET101 พื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
  

   
  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 
    

 
 

20. SET102 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม                            

21. SET201 ขยะมูลฝอย ของเสีย

อันตราย และการควบคุม 
 

   
   

 
    

 
 

 
      

 
     

22. SET202 มลพิษทางนํ้าและการ

ควบคุม 
 

   
   

 
    

 
 

 
      

 
     

23. SET203 มลพิษทางอากาศและ

การควบคุม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24. SET204 มลพิษทางเสียงและ

การควบคุม 
 

   
   

 
    

 
 

 
      

 
     

25. SET205 การเก็บตัวอยางและ

วิเคราะหมลพิษส่ิงแวดลอม 
 

 
    

  
   

 
   

 
    

  
    

 

26. SET206 การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 

 
 

 
   

 
    

 
        

 
     

27. SET207 มลพิษส่ิงแวดลอมและ

การควบคุม 
 

   
   

 
    

 
 

 
      

 
     

28. SET208 มลพิษทางดินและการ

จัดการ 

  
   

   
 

 
 

  
 

  
 

 
  

   
  

  

29. SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
 

  
           

 
      

 
     

30. SET210 สารมลพิษทางนํ้าและ

การวิเคราะห 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

31. SET211 มลพิษเสียงและความ

ส่ันสะเทือน 
 

 
    

  
   

 
   

 
    

  
    

 

32. SET212 เศรษฐศาสตร

ส่ิงแวดลอม 
 

 
   

 
 

 
   

  
 

  
 

 
  

   
  

 
 

33. SET213 นโยบายและกฎหมาย

เก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
 

 
   

  
     

 
  

 
    

   
  

  

34. SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และการจัดการ 

  
   

   
 

 
 

  
 

  
 

 
  

   
  

  

35. SET215 การพัฒนาส่ิงแวดลอม

และนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน 
 

 
    

  
    

 
  

 
     

 
     

36. SET216 ทรัพยากรทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 
  

  
   

 
    

 
        

 
     

37. SET217 ทรัพยากรที่ดินและ

ส่ิงแวดลอม 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

38. SET218 ทรัพยากรปาไม                            

39. SET219 การตั้งถิ่นฐานของ

มนุษย 

  
   

   
   

  
 

  
 

 
  

   
  

  

40. SET220 หลักการจัดการลุมนํ้า                            

41. SET221 ส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรทองถิ่นศึกษา 
 

    
 

  
   

  
 

  
  

  
 

 
     

42. SET222 การวางแผนการใช

ประโยชนที่ดิน 

  
   

   
   

  
 

  
 

 
  

   
  

  

43. SET301 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม                            

44. SET302 เทคโนโลยีสีเขียว                            

45. SET303 ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและมาตรฐานสากล 
 

 
   

   
 

 
  

 
  

 
 

 
   

  
    

46. SET304 เทคโนโลยีการควบคุม

มลพิษส่ิงแวดลอม 
 

   
   

 
    

 
 

 
      

 
     

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

47. SET305 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

 

   

   

 

    

 

 

 

      

 

     

48. SET306 เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสีย                            

49. SET307 การจัดการส่ิงแวดลอม

ตามศาสตรพระราชา 
 

 
     

 
    

 
 

 
      

 
     

50. SET308 ส่ิงแวดลอมกับการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
                           

51. SET309 การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอม 
                           

52. SET310 หลักการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

  

   

   

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

  

  

53. SET311 การอนุรักษและจัด

การพลังงาน 
 

   
   

 
    

 
 

 
      

 
     

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

54. SET312 การวางผังเมืองและ 

ผังภาค 

  
   

   
   

  
 

  
 

 
  

   
  

  

55. SET313 การประเมินความเส่ียง

ทางส่ิงแวดลอม 

  
   

   
 

 
 

  
 

  
 

 
  

   
  

 
 

56. SET314 สัมมนาและการส่ือสาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

 

 

    

  

   

 

   

 

    

   

   

 

57. SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ส่ิงแวดลอมและสถิติ  
 

 
    

  
   

 
   

 
    

  
    

 

58. SET316 การเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

 

 

    

  

   

 

   

 

    

   

   

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

59. SET317 การเตรียมสหกิจศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

 

 

    

  

   

 

   

 

    

   

   

 

60. SET401 การวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                           

61. SET402 แบบจําลองทาง

ส่ิงแวดลอม 

  
   

   
 

 
 

  
 

  
 

 
  

   
  

  

62. SET403 การมีสวนรวมและ

จัดการขอขัดแยงทาง

ส่ิงแวดลอม 

      

  

       

 

      

 

   

 

63. SET404 จริยธรรมส่ิงแวดลอม                            

64. SET405 ปญหาพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

 

 

    

  

   

 

   

 

    

   

   

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

65. SET406 การฝกประสบการณ

วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

 

 

    

  

   

 

   

 

      

 

   

 

66. SET407 สหกิจศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

 

 

    

  

   

 

   

 

      

 

   

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 



58 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงัหวัดปทุมธานี 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู

และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเน่ืองและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย

องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 

การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลา

ตางๆ เชน ปท่ี 1 หรือ ปท่ี 5  

3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ  ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือ

ปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรียน รวมท้ังสาขาอื่น ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด

โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิ เศษ 

ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ท่ีเ ก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และ 

การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน (1) จํานวนช้ินงานท่ีเกิดจากการวิจัยรวมกันของ

นักศึกษาและอาจารย (2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการ

กุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑกา รสํ า เ ร็จ การศึ กษาตามหลักสู ต ร ให เ ป น ไปตามข อบั ง คั บมหา วิทยาลั ย ราชภั ฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เร่ือง บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ คุณคาความเปนอาจารย รายละเอียด

ของหลักสูตร การจัดทํารายละเอียดตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (TQF) 

ตลอดจนใหมีความรูและเขาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารยใหมในระดับหลักสูตร และ/หรือ สาขาวิชา เร่ือง วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

ผลการเรียนรู และเปาหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 

1.3 ใหอาจารยใหมเขารับการฝกอบรมเร่ือง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนแบบตางๆ 

กลยุทธการวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมถึงวิธีการออกขอสอบเพ่ือการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียด

ประสบการณภาคสนาม เทคนิคการใหคําปรึกษาแกผูเรียน  

1.4 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 

1.5 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แกอาจารยใหม 

1.6 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

อาจารยใหมและอาจารยเกาตองไดรับการทบทวนฟนฟูและ/หรือพัฒนาความรูความสามารถท่ีตองใชใน

การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอท้ังในดานวิชาชีพและวิชาการ โดยอาจารยแตละคนควรไดรับการพัฒนาอยาง

นอยปละ 30 ช่ัวโมง หรือยางนอยเขารับการอบรมประมาณปละ 1 สัปดาห  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับ

แรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเปนหลัก และมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและจัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ 

5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และหลักสูตรมีการดําเนินงานสนับสนุนใหอาจารยปฎิบัติตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 1) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

 2) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ตองอยูประจําหลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  

 3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 3 คน จาก 5 คน ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือสาขาท่ีเก่ียวของกับ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดยมีประสบการณดานการวิจัยและการสอนใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมาแลวอยางนอย 5 ป ท้ังน้ีเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรสามารถแนะนําหรือใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใหแก

นักศึกษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนขัน้ต่าํปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 5) สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพ

คือ 20:1 เพ่ือประโยชนของนักศึกษาและอาจารยในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และ

จัดใหมีการเรียนรูจากประสบการณตรง โดยมีการเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม 

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ องคกรพัฒนาเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร (NGOs) รวมถึงผูรูภูมิปญญาทองถิ่นมา

เปนอาจารยฺพิเศษเปนคร้ังคราว  

1.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

 กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
 



62 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงัหวัดปทุมธานี 

2.  บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยการวัดผลลัพธจาก

การเรียนรู การมีงานทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง 

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คือ เปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ัง

รางกายและจิตใจมีความสํานึก และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ตลอดจนมีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ท้ัง 5 ดาน 

ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยหลักสูตร

ไดมีการติดตามบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ไดงานทําหรือมีกิจการของ

ตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ ไมนอยกวารอยละ 70 
 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรไดมีสวนรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยในกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาในสาขาวิชา ซ่ึงมอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควบคุม กํากับ ดูแล แนะแนว และให

คําปรึกษาทางวิชาการ สํารวจการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษา ดังน้ี  

 3.1 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 1) การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา โดยคณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

ทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา

ทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาและ

ทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได รวมท้ังตองมีท่ีปรึกษา

กิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

 2) การอุทธรณของนักศึกษา โดยกรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด

สามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใน

แตละรายวิชาได 
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 3.2 ความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 1) ความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดยนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาไดงานทําไมเกิน 3 เดือน 

 2) จากผลสํารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบวาผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะดาน

ภาษาตางประเทศและดานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

 3.3 การประกันคุณภาพดานนักศึกษา 

  1) การรับนักศึกษา โดยเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเคร่ืองมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดเลือก

นักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ดําเนินการดังน้ี 

1.1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

1.2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดําเนินการ 

1.3) มีการประเมินกระบวนการ 

1.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

1.5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

2) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดําเนินการดังน้ี 

2.1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

2.2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินการ 

2.3) มีการประเมินกระบวนการ 

2.4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

2.5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

3) ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ดําเนินการดังน้ี 

3.1) การคงอยูของนักศึกษา 

3.2) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

3.3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย 

 หลักสูตรมีระบบบริหารและพัฒนาอาจารย มีการประชุมอาจารยมอบหมายอาจารยพ่ีเลี้ยงเม่ือรับ

อาจารยใหมเขาสังกัดหลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารยตามคุณสมบัติ ความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และสาขาอื่นๆ ท่ีก่ียวของ พรอมท้ัง สนับสนุนใหอาจารยมี

ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยดําเนินการดังน้ี 
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 4.1 การบริหารคณาจารย 

 1) การรับอาจารยใหม โดยมีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย

โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 2) การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยคณาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือการ

วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค รวมท้ังทบทวนการดําเนินงานของ

หลักสูตร  

  3) การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมากเพราะจะเปนผู

ถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติใหกับนักศึกษาดังน้ันคณะฯ ตองกําหนดนโยบายวาใหอาจารย

พิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน และ

อาจารยพิเศษจะตองเปนผูมีประสบการณตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ําปริญญาโทหากมีวุฒิการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาโท ตองมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป และใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง เกณฑการ

พิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  

 4.2 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

1)  การบริหารและพัฒนาอาจารย ดําเนินการดังน้ี 

1.1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย 

1.2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

1.3) ประเมินกระบวนการการดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย 

1.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

2)  คุณภาพอาจารย ดําเนินการดังน้ี 

2.1) อาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 20 ขึ้นไปของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.2) อาจารยตองมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ขึ้นไปของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.3) มีคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรรอยละ 20 ขึ้นไป 

3)  ผลท่ีเกิดกับอาจารย มีการรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับอาจารย ดังน้ี 

3.1) การคงอยูของอาจารย  

3.2) ความพึงพอใจของอาจารย 

 



65 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงัหวัดปทุมธานี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน 

 หลักสูตรมีระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน การประเมินผลผูเ รียนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางตอเน่ือง มีการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาการประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพ

จริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธานหลักสูตรทํา

หนาท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2559 และวัตถุประสงคของหลักสูตรระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังน้ี 

 1) มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 2) มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ คณบดีรองคณบดี

ฝายวิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตร  ทําหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

และวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากน้ียังมีหนวยงานเลขานุการคณะทําหนาท่ีประสานงานอํานวยความ

สะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรและการจัดการ 

 3) มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการ ดังน้ี 

3.1) รวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

3.2) กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีตองการ 

3.3) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลง

หลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชหลักสูตร  

3.4) เสนออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทําการ

ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

3.5) สงเสริม สนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3.6) รับผิดชอบในการกําหนดสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพท่ีเหมาะสมใหแกนักศึกษา จัด

อาจารยนิเทศ เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

3.7) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ 

ครุภัณฑและอื่นๆ อันจะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

1)  การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน ดําเนินการดังน้ี 

1.1) แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 

1.2) หลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเร่ืองอุปกรณการเรียนการสอนสื่อการสอน 

เอกสารประกอบการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมท้ังการติดตามผลการเรียนการสอนและการ

จัดทํารายงาน 

2) การติดตามการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการดังน้ี 

2.1) สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคและขดี

ความสามารถของผูสอน 

2.2) สาขาวิชาสนับสนุนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนความใฝรูของผูเรียนและใชสื่อผสม

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

2.3) เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผลผูสอนโดย

ผูเรียนผูสอนประเมินการสอนของตนเองและผูสอนประเมินผลรายวิชา 

2.4) เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.5) เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปสาขาวิชาจัดทํารางรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําป (มคอ.7) ซ่ึงประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอนรายงานรายวิชาผลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาเสนอตอคณบดี 

2.6) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรประจําปและใชขอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธการสอนทักษะของอาจารยผูสอนในการใช

กลยุทธการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตรและจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

1) จัดทํามาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล 

2) มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา 

3) มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจน และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

4) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกภาค

การศึกษา 

5) เม่ือครบรอบ 4 ปสาขาวิชาเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรโดย

ประเมินจากการเยี่ยมชมรางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรและจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย

นักศึกษาช้ันปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิต  

6) แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ สกอ. 

กําหนด เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม
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ผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตมา

ประกอบการพิจารณา 

 5.4 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

   1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร ดําเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  

1.1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของวิชาการสาขาวิชาชีพ ดําเนินการดังน้ี 

(1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

(2) มีการนําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

(3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

(4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ

ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

2.1) กําหนดผูสอน 

2.2) การกํากับติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3 – มคอ.4 

2.3) กํากับกระบวนการเรียนการสอน 

2.4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

2.5) บูรณาการพันธกิจตางๆ เขากับการเรียนการสอน ดําเนินการดังน้ี 

    (1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    (2) นําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

    (3) ประเมินกระบวนการ 

    (4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

    (5) ดําเนินการตามวงจร PDCA 

3) การประเมินผูเรียน ดําเนินการดังน้ี 

3.1) ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3.3) กํากับการประเมิน การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7)  ดําเนินการดังน้ี 

(1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูเรียน 

(2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

(3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูเรียน 

(4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

(5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA 

  



68 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงัหวัดปทุมธานี 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรมีการดําเนินการรวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ัง

ความพรอมของกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ี

เอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงจะไดรับ

มอบหมายจากหลักสูตรและคณะ 

6.1  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

1) การบริหารงบประมาณ โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงิน

รายไดเพ่ือจัดซ้ือตําราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา 

2) ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม โดยคณะฯ มีความพรอมดานหนังสือตําราและการสืบคน

ผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะ

ใหสืบคนสวนระดับคณะก็มีหนังสือตําราเฉพาะทางนอกจากน้ีคณะฯ มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนอยางพอเพียง ดังน้ี 

2.1) สถานท่ีและอุปกรณการสอน โดยการเรียนการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย 

หลักสูตรไดใชสถานท่ีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย ดังตาราง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน 

1 หองปฏบิัติการ ช้ัน 4  ศูนยวิทยาศาสตร 4 หอง 

2 หองปฏบิัติการ ตึก 5 ช้ัน 2 และ 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 หอง 

3 สื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 1 หอง 

4 ศูนยวิทยาศาสตร 1 ศูนย 

5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อาคาร 

6 เคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง (ภาคสนาม) 2 เคร่ือง 

7 เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในนํ้า (ภาคสนาม) 2 เคร่ือง 

8 เคร่ืองวัดปริมาณความขุนในนํ้า (ภาคสนาม) 3 เคร่ือง 

9 เคร่ืองวัดคาการนําไฟฟา (ภาคสนาม) 2 เคร่ือง 

10 ชุดเก็บตัวอยางดินตะกอนทองนํ้า (ภาคสนาม) 1 ชุด 

11 ชุดเก็บตัวอยางนํ้า (ภาคสนาม)  1 ชุด 

12 ชุดเก็บตัวอยางดิน 1 ชุด 

13 เคร่ืององัไอนํ้าควบคุมอุณภูมิ (Water Bath) 2 เคร่ือง 

14 ตูควบคุมอุณหภูมิ (Incubated)  3 ตู 
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ลําดับ รายการ จํานวน 

15 เคร่ืองไตเตรทอตัโนมัต ิ(Autromentric Titration) 1 เคร่ือง 

16 ชุดวิเคราะหสารอินทรียไนโตรเจน 1 ชุด 

17 เคร่ืองเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 100 ไมครอน (TSP) 1 เคร่ือง 

18 เคร่ืองเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) 1 เคร่ือง 

19 เคร่ืองเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) 1 เคร่ือง 

20 เคร่ืองวัดความเร็วลมและทิศทางลม  1 เคร่ือง 

21 เคร่ืองวัดตรวจจบักาซ MULTI-GAS DETECTOR (O2, CO, SO2) 1 เคร่ือง 

22 เคร่ืองวัดความเขมขนของกาซ CO และ CO2 1 เคร่ือง 

23 เคร่ืองช่ังอิเล็กทรอนิกสความละเอียด 0.0001 กรัม 2 เคร่ือง 

24 เคร่ืองช่ังอิเล็กทรอนิกสความละเอียด 0.01 กรัม 2 เคร่ือง 

25 ตูดดูความช้ืน (Desiccator)  2 เคร่ือง 

26 เคร่ืองอบลมรอน (Oven) 1 เคร่ือง 

27 เคร่ืองวัดการดดูกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 เคร่ือง 

28 ชุดเคร่ืองยอยความรอนสงู (Heating Mantle)   2 เคร่ือง 

29 เคร่ืองวัดเสยีง (Sound Level Meter)  1 เคร่ือง 

30 เคร่ืองวิเคราะหความสกปรกของนํ้า (BOD Analysis) 3 เคร่ือง 

31 เคร่ืองกวนสารละลายอัตโนมัติ (Menatic Stirrer)  1 เคร่ือง 

32 เคร่ืองทํานํ้ากลั่นปราศจากไอออน (Deionized Water) 1 เคร่ือง 

33 เคร่ืองดูดควันพิษ (Fume Hood) 2 เคร่ือง 

 

2.2) แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใชสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงความรูท่ีสนับสนุนวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและ

สาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ัวไป

มากกวา 140,000 เลม และมีวารสารวิชาการตางๆ กวา 1,800 รายการ มีตําราท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศไมนอยกวา 2,000 เลม และวารสารท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมไมนอยกวา80 รายการ ตลอดจนหลักสูตรไดมีสวนรวมในการในการเสนอรายการทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือทรัพยากรท่ีมีความทันสมัยและสอดคลองกับสาขาวิชาชีพทุกปงบประมาณ 

นอกจากน้ี หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมกวา 5,600 เลม วารสารดานคอมพิวเตอรกวา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เร่ือง และ

ซีดีรอม 5,400 แผน เพ่ือเปนแหลงความรูเพ่ิมเติม 
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3) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใช

ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมใน

การเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ท่ีจําเปน นอกจากน้ีอาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชา

และบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

 ในสวนของคณะฯ จะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ

คณะฯ จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

คอมพิวเตอร เคร่ืองถายทอดภาพ 3 มิติ และเคร่ืองฉายสไลด  

4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยคณะฯ มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะ

ประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ 

ตํารา นอกจากน้ีมีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยัง

ตองประเมินความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย 

5) มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนคือ ผูชวยประจําหองปฏิบัติการท่ีมีความรูในการใช

อุปกรณเคร่ืองมือ ท้ังเคร่ืองมือวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม และสามารถดูแลบํารุงรักษาเบื้องตน ซ่ึงมี

บุคลากรจํานวนเพียงพอและไมเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน 

 6.2 การประกันคุณภาพดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  การประกันคุณภาพดานการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดําเนินการดังน้ี 

1) ดําเนินงานโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2) มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3) ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผูเรียน ดังน้ี 

3.1) มีระบบกลไกในการประเมินผูเรียน 

3.2) นําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนิน 

3.3) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน 

3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

3.5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  

หลักสูตรมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตอไป ซ่ึงมีผล

ดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีตามขอท่ี 1–5 และมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละปการศึกษา โดยกําหนดตัว

บงช้ีและเปาหมายผลการดําเนินการ ดังน้ี 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอยีดของหลักสตูร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาแหงชาตแิละสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม    

X X X X X 

3. มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามเจตนารมณของการจดัทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม ตามเจตนารมณของการจดัทํา มคอ. 5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณของ

การจดัทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหมของหลักสูตรทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑติใหม เฉลีย่ 

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    X 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนใหมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับหลักสูตรและ/หรือ การ

ปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนใหมีการวิเคราะหผลการ

ประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา  

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และ

กําหนดประธานกรรมการประจําหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมจาก มคอ. 3 

การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต และ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตังบงช้ีในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 

3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและจาก มคอ.7 

4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 

4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจดัการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2557 

............................................. 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือใหการจัด

การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว

ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

 ขอ 2  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในขอบังคับน้ี 

  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรม-ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “อธิการบดี”หมายความวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานท่ีมีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีท่ี

นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “คณบดี” หมายความวาคณบดีของคณะ 
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  “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

  “คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

  “นายทะเบียน” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 

  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาของ

นักศึกษาแตละหมูเรียน 

  “อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและศึกษาเปน

รายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

  “ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีมีการจัด

การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

  “ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา

ปจจุบัน และกอนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาถัดไป 

  “รายวิชา” หมายความวาวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

โดยเปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน 

  “หนวยกิต” หมายความวา มาตราท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับแตละ

รายวิชา 

  “การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชาท่ี

เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

   “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนําเน้ือหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีไดศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยการฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาหรือชุด

วิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   “แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามีความรูตาม

รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 
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 ขอ 4  บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับ

น้ี หรือซ่ึงขัดแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 5  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ

คําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 

  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยช้ีขาด 

 

หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 ขอ 6  มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการโดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล ดําเนินงาน 

ดังตอไปน้ี 

  6.1 สภาวิชาการ 

  6.2  คณะกรรมการวิชาการ 

  6.3  คณะกรรมการวิชาการคณะ 

  6.4  คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  6.5  อาจารยท่ีปรึกษา 

 ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 ขอ 8  อํานาจหนาท่ีของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 ขอ 9  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย 

  9.1  อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

  9.2  คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปนกรรมการ 

  9.3  นายทะเบียน เปนกรรมการ 

  9.4  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ 

  9.5  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ 

 ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

  10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา

กอนนําเสนอสภาวิชาการ 

  10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษอาจารยผูทรงคุณวุฒิและ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
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  10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

  10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

  10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติจะสําเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ 

  10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

  10.7 ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบริหารงานวิชาการโดย

คณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย 

  11.1 คณบดี เปนประธาน 

  11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลกัสูตร เปนกรรมการ 

  11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

  11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

 ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

  12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 

  12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อประกอบการเรียน

การสอน  

  12.3 พิจารณาและกลัน่กรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุก

สาขาวิชา 

  12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูสอน 

  12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษอาจารยผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยผู

ประสานงานรายวิชา 

  12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

  12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

  12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

  12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

  12.10 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

 ขอ 13 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จาก

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาน้ันๆ 

 ขอ 14 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
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  14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

ประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

  14.2 จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน และ

จัดทําแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

ทุกรายวิชา 

  14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

(มคอ.7) ทุกสาขาวิชา 

  14.4 จัดทําอัตรากําลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

  14.5 เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยผูประสานงานรายวิชา 

  14.6 เสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

  14.7 เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  14.8 ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  14.9 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 

  14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  14.11 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

 ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีหนาท่ีใหคําปรึกษาดูแล 

สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผลความกาวหนาใน

การศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 

ระบบการจดัการศึกษา 
 

 ขอ 16 การจดัการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกต ิคอื ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 โดยแตละภาคการศึกษามี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจดัการศึกษาภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาท่ี 2 

โดยใหมีจํานวนช่ัวโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกต ิ

 ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดงัน้ี 

  17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  17.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
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  17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ขอ 18 การจดัการศึกษา มีดงัน้ี 

  18.1 การศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time Education) เปนการจดัการศึกษาท่ีมีการลง 

ทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 

9 หนวยกิต 

  18.2 การศกึษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจดัการศึกษาท่ีมีการลง 

ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

  18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา (Particular Time Period Education) เปนการ จัด

การศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจดัการศึกษาโดยใชการสอน

ทางไกลผานระบบการสือ่สารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเงือ่นไขของหลักสูตร หรือตาม

ประกาศของมหาวิทยาลยั 

  18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุดรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  18.6 การศึกษาแบบเรียนคร้ังละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัด

การศึกษาท่ีกําหนดใหนักศึกษาเรียนคร้ังละรายวิชาตลอดหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช

ภาษาตางประเทศท้ังหมดซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษาหรือหนวยงานในประเทศ หรือ

ตางประเทศ และมีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล 

  18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบรายวิชา

เพ่ือสะสมหนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree 

Program) เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตร โดยผูสําเร็จ

การศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาท่ี 2 (The SecondBachelor’s Degree 

Program) เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวมาศึกษาในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับ

ปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors Program) 

เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถ ไดศึกษาตาม

ศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  18.12 การศึกษารูปแบบอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

 ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจดัไว 2 ระดับ ดังน้ี 

  19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

90 หนวยกิต 

  19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว 3 ประเภท ดงัน้ี 

   19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม

นอยกวา 120 หนวยกิต 

   19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม

นอยกวา 150 หนวยกิต 

   19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

 ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

  20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดงัน้ี 

   20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา

ปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

   20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา 

   20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา 

   20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 4 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา 

  20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังน้ี 

   20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษา

ปกติและไมเกิน 9 ปการศึกษา 

   20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 14 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา 
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   20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 7 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา 

   20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

  20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 4 

การรบันักศึกษาและคุณสมบตัิของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
 

 ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไป

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 22 คุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

  22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จการศึกษา

ไมต่ํากวาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

  22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซ่ึงสังคมรังเกียจ 

  22.5 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต 

  23.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาช้ันมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

  23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซ่ึงสังคมรังเกียจ 

  23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

 ขอ 24 การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 

  24.1 ผูท่ีไดรับคัดเลอืกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 
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  24.2 ผูท่ีไดรับคัดเลอืกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดใหถือวาผูน้ันสละสิทธ์ิการเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับ

อนุมัตจิากมหาวิทยาลยั 

 ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

  25.1 นักศึกษาเต็มเวลาหมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม

นอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

  25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลาหมายถงึ นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ

และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

 ขอ 26 การลงทะเบยีนเรียน 

  26.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ 

ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาเวนแตมีการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ

นักศึกษา 

  26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไม

นอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียน

เรียนไมเกิน 9 หนวยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณ

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาท่ีขอยกเวนการ

ลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิตได 

   ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน นักศึกษา

ท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน 

ท้ังน้ีใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร กอนการลงทะเบียน 

   การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนดหรือตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา 8 สัปดาห แต

ไมเกิน 12 สัปดาหในกรณีมีความจําเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมีจํานวนช่ัวโมง

เรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกต ิ

   นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดในรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

   26.3.1 วิชาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอนและ

จะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน 



85 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงัหวัดปทุมธานี 

   26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนักศึกษาท่ี

เคยเรียนวิชาน้ันมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทาน้ัน  

   26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจําเปนโดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 

   26.3.4 วิชาท่ีตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพ่ือใหครบตามโครงสรางหลักสูตร 

   26.3.5 วิชาอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  26.4 นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถูกปรับ

คาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  26.5 เม่ือพนระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับ

มอบหมายกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

  26.6 นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหน่ึง สามารถขอลงทะเบียนเรียนใน

หลักสูตรอื่นไดอีกหน่ึงหลักสูตร และขอรับปริญญาไดท้ังสองหลักสูตรท้ังน้ีตองเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  26.7 นักศึกษามีสิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  26.8 นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และได

คะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑท่ีสําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษาอยูใน

ระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด หรือเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญา 

  26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง หรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

  26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิในการ

ลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธ์ิขอ

คาธรรมเนียมการศึกษาน้ันๆ คืน 

  26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพการเปน

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนน้ันไมสมบูรณ 

  26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบของ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) 

  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ํากวา D 

หรือ P กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเน่ือง มิฉะน้ันใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเน่ืองเปนโมฆะเวน

แตบางหลักสูตรท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานของ
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หลักสูตรน้ันอาจมีผลการเรียนเปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือใหครบตาม

โครงสรางของหลักสูตร 

 ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 

  28.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าไดตอเม่ือ

ไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีรายวิชาสังกัดโดยจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซํ้าน้ี

ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

  28.2 นักศึกษาท่ีได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก 

จนกวาจะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P  

  28.3 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพ่ือใหครบตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

  28.4 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อื่นๆ แทนได ท้ังน้ีหากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลวจะไมเลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได 

 ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

  29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน

รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 

  29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน 

  29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปน

พิเศษได แตผูน้ันจะตองมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังน้ีตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษา

ท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลา 

 ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ  

  มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษท่ีเปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณี ดังตอไปน้ี 

  30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาท่ีจะเรียนตาม

โครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 

  30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

  30.3 รายวิชาท่ีขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซํ้าซอนกับรายวิชาอื่นๆ ในตาราง

เรียนปกต ิ

  30.4 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา 

 ขอ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

  31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษากอน 
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  31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจําเปนอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาไดภายใน 6 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจํานวนหนวยกิตท่ีคงเหลือจะตองไม

นอยกวา 9 หนวยกิต 

  31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาคการศึกษาไม

นอยกวา 1 สัปดาห 

 ขอ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

  32.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตองชําระเงิน

คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะน้ันจะพนสภาพนักศึกษา 

  32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน3 สัปดาห

แรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน มิฉะน้ัน

จะตองเสียคาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและการ

ประเมินผล 

 

หมวด 6 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกจิศึกษา 
 

 ขอ 34 การเรียน 

  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ัน จึงจะ

มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ํากวารอยละ 60 ใหยื่นคํารอง

ขอมีสิทธ์ิสอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผานความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชาน้ัน ๆ กอนการสอบ

ปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห สําหรับนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผลการเรียนเปน 

F หรือ NP 

 ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

  35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามท่ีระบุไวในหลักสูตร ถาผูใด

ปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 

  35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองประพฤติตน

ตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหนวยงานฝก

ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ

หรือสหกิจศึกษาใหม 
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หมวด 7 

การวดัและการประเมินผล 
 

 ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดงัน้ี 

  36.1 ระบบมีคาระดบัคะแนน แบงเปน 8 ระดบั 
 

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

C พอใช (Fair) 2.0 

D+ ออน (Poor) 1.5 

D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0 
 

   ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาท่ีบังคับเรียนตามหลักสูตร 

ระดับคะแนนท่ีถือวาไดรับการประเมินผานตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใด   

ต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนน F  สามารถ

เปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได สวนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับคะแนนต่ํา

กวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 

  36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังน้ี 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผานดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผาน 

NP (No Pass) ผลการประเมินไมผาน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัต ิ

T (Transfer of Credits) การยกเวนการเรียนรายวิชา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไมสมบูรณ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับหนวยกิต 
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   ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนด

เฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิมหรือใชสําหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดย

ไมนับหนวยกิต 

   กรณีรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให เรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชา 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิมถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม

จนกวาจะผาน 

 ขอ 37 ขอกําหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณตางๆ มีดังน้ี 

  37.1  Au (Audit) ใชสําหรับการประเมินผานในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษ

โดยไมนับหนวยกิต 

  37.2  W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาน้ัน โดย

ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

และใชในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาน้ันแลว 

  37.3  T (Transfer of Credits) ใชสําหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา 

  37.4  I  (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาท่ีผลการเรียนไม

สมบูรณเม่ือสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับ

คะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการดังน้ี 

   37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานได

ตามเวลาท่ีกําหนด ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 

หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” เวนแตกรณี

ท่ีไมใชความบกพรองของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได 

   37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบ

ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสําหรับนักศึกษาท่ีไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการศึกษา

จากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตามกําหนด

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” 

 ขอ 38 รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ

ไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ขอ 39 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซํ้ากับ

รายวิชาท่ีศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซํ้าใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือพิจารณาวิชา

เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู 

 ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิต 

ของรายวิชาท่ีไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทาน้ัน 
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 ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน

ภาคการศึกษาน้ัน โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาเปน

ตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษาน้ัน การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 2 

ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

 ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมดเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตท้ังหมด การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

 ขอ 43 รายวิชาท่ีไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม 

 ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับหนวย

กิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาน้ัน

โดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไมได I เทาน้ัน 

 ขอ 46 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

1.80 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมท่ีไดรับผลการศึกษาเปน D+ หรือ 

D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหมเพ่ิมเติม เพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเดิมใหฝายทะเบียนนําคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูใน

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ขอ 47 ในกรณีท่ีมีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ท่ีอาจารยผูสอนไมสามารถประเมินผล

การศึกษาได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ัน 

 

หมวด 8 

การยายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

 ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลีย่นหลักสูตร 

  48.1 นักศึกษาท่ีจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิม

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลีย่ไมนอยกวา 2.50 ท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน

หรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

  48.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลีย่นหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผลประกอบ 

และผานการพิจารณา หรือดําเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลยักําหนด 

  48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดําเนินการใหเสร็จสิน้กอนการลงทะเบยีนเรียน

ในภาคการศึกษาน้ันๆ 
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  48.4 รายวิชาตาง ๆ ท่ีนักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดท่ี9 การเทียบโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

  48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตัง้แตเร่ิมเขาเรียนในคณะหรือหลกัสูตรเดิม 

  48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

  48.7 นักศึกษาท่ียายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรท่ียายไปไม

นอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให

พักการเรียน 

  48.8 นักศึกษาท่ียายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลยั

กําหนด 

 ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 

  49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีวิทยฐานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี และ

ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

  49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน 

   49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22 

   49.2.2 ไมเปนผูท่ีพนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิดทางวินัย 

   49.2.3 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี

ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและตองไดคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต 2.00 ขึน้ไป 

   49.2.4 นักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสงใบสมัครถึง

มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขาศึกษาน้ันพรอมกับแนบเอกสาร

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   49.2.5 นักศึกษาท่ีโอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 

โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

 ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบตัขิอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

  50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงของมหาวิทยาลยัแลวโอนยายคณะหรือ

เปลี่ยนหลักสูตร 

  50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัและเขาศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี 2 
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  50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสตูรมหาวิทยาลัย 

  50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 

  51.1 ตองเปนรายวิชาท่ีศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรท่ีโอนยายคณะ

หรือเปลี่ยนหลักสูตรโดยนักศึกษาเปนผูเลือก 

  51.2 ตองเปนรายวิชาท่ีมีคําอธิบายรายวิชาเดยีวกันหรือสัมพันธและเทียบเคยีงกันได 

  51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปน้ี สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ฝก

ประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา 

 ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

  52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

  52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ

ประสบการณทํางานและตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี 

  52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษาปริญญาตรีใบท่ี 

2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต และตองเรียนเพ่ิมรายวิชา

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา 

  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

   53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

   53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่

ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

   53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือไดคาระดับคะแนน 

2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมินผานในรายวิชาท่ีไม

ประเมินผลเปนคาระดับไมต่ํากวา P ท้ังน้ีตองเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ันกําหนด 

   53.1.4 จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกินสามใน

สี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา  

   53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกในใบ

รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T 

   53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปน้ี สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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   53.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกิน

ช้ันปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

   53.1.8 กรณีท่ีไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 

  53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางานเขาสูการศึกษา

ในระบบ 

   53.2.1 การเทียบความรูจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณทํางาน จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ใน

มหาวิทยาลัย 

   53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ

การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมินการ

ยกเวนการเรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี เปนหลักเกณฑในการประเมิน 

    (1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

    (2) การทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination) 

    (3) การประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ (Credits from Training)  

    (4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

    ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาคะแนน C หรือคาระดับคะแนน 2.00 

หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาน้ัน แตจะไมให

ระดับคะแนน และไมมีการนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   53.2.3 ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังน้ี 

    (1) หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” (Credits from 

Standardized Tests) 

    (2) หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองใหบันทึกเปน 

“CE”  (Credits from Examination) 

    (3) หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ ให

บันทึกเปน “CT” (Credits from Training)  

    (4) หนวยกิตท่ีไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” (Credits 

from Portfolio) 

   53.2.4 นักศึกษาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

   53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการ

เรียนรายวิชา ประกอบดวย 
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    (1) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีจะ

ขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน 

    (2) อาจารยหรือผูเชียวชาญในหลักสูตรท่ีจะขอยกเวนการเรียนรายวิชาจํานวน

อยางนอยหน่ึงคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ 

    (3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะขอยกเวนการเรียน

รายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ 

    เม่ือคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

ใหรายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอ

ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

 ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

  นักศึกษาท่ีประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา 

จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา เวนแต

ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แตท้ังน้ีตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษาโดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวน

การเรียนรายวิชาไดเพียงคร้ังเดียว 

 ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการ

เรียนรายวิชาใหถือเกณฑ ดังน้ี 

  55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิต ไดไมเกิน 22 หนวยกิตเปน 1 ภาค

การศึกษา 

  55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 9 หนวยกิตเปน 1 ภาค

การศึกษา 

 ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 

 ขอ 57 การลาพักการเรียน 

  57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาํขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปน้ี 

   57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 

   57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลีย่นนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอืน่ใดท่ีมหาวิทยาลยั

เห็นสมควรสนับสนุน 
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   57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลาเรียน

ท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล

ของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

   57.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได 

ถาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

   57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

  57.2 นักศึกษาท่ีตองลาพักการเรียนใหยื่นคํารองภายในสัปดาหท่ี 3 ของภาคการศึกษาท่ีลา

พักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบด ี

   นักศึกษามีสิทธ์ิขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไมเกิน 1ภาคการศึกษา ถา

นักศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบกําหนดพักการเรียน

แลวยังมีความจําเปนท่ีจะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอพักการเรียนใหมและตองไดรับอนุมัตจิาก

มหาวิทยาลัย 

  57.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนเขา

รวมในระยะเวลาการศึกษาดวย 

  57.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลบั

เขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณบดีแลวจึงจะ

กลับเขาเรียนได 

 ขอ 58 นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นหนังสือลาออก 

และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ 

 ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 

  59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

  59.4 ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนคร้ังท่ี 2 ยกเวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

  59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เม่ือสิ้นปการศึกษาปกติท่ี 

1 หรือมีผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เม่ือสิ้นปการศึกษาปกติท่ี 2 นับตั้งแต

เร่ิมเขาเรียน และในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะรับวุฒิ

อนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

   สําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนําภาคฤดูรอนมารวมเปนภาคการศึกษาดวย 

   ในกรณีท่ีภาคการศึกษาน้ันมีผลการเรียน “I” ไมตองนํามาคิด ใหคิดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนน 
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  59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

  59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหน่ึง 

  59.8 ตาย 

 ขอ 60 นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเน่ืองมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษาสามารถยื่น

คํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเม่ือไดรับอนุมัตแิลว

ตองชําระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 11 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 ขอ 61 นักศึกษาท่ีถอืวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดงัน้ี 

  61.1 มีความประพฤตดิี  

  61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการประเมินผล 

  61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 2.00 

  61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

  61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

  61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 ขอ 62 การขออนุมัติสาํเร็จการศึกษา 

  62.1 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอสําเร็จ 

การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมติดคางวัสดุ

สารสนเทศ หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 

  62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตามขอบังคับการ

จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันท่ีคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติวา

ครบถวนเปนวันสําเร็จการศึกษา  

   ในกรณีท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติ

การศึกษา สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 

หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา 2.00 หรือ 
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   กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชาตางๆ 

ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาใน

ระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เม่ือเรียนครบหลักสูตรแลวไดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และไดรับระดับคา

คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตรไดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะ

ไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

  63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม

ระบบไมมีคาระดับคะแนน 

  63.3 มีระยะเวลาเรียน ดังน้ี 

   63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน

การศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 12 

ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังน้ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน

การศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 

15 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังน้ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช

เวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไม

เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังน้ีเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

  63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชายกเวนกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย  

  63.5 นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูก

ลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซ่ึงมีรูปรางลักษณะและขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับ

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75 

  64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปเดยีวกันในแตละคณะ 
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หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 
 

 ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และ

ใหนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง

ภายใน 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี 24   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557 

 
   (นายจรูญ  ถาวรจักร) 

      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

         ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจดัการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 

............................................. 

 โดยท่ีเปนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหการจัด

การศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561” 

 ขอ 2  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหเพ่ิมเติมขอความในขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

““อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปน

อาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรง

หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร” 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตร หรืออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรซํ้าไดไมเกิน 2 คน” 

 ขอ 4 ใหยกเลิกในขอความขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงัหวัดปทุมธานี 

 ขอ 5  ใหเพ่ิมเติมในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

“กรณีท่ีหลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษาของ

หลักสูตรน้ันแตกตางจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ีก็ได ท้ังน้ีตองไมขัดหรือแยงตอประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” 

 ขอ 6  ใหยกเลิกขอความในขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย

ใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

  “18.12 การศึกษาอบรบระยะสั้น (Short Coure Curriculum) เปนการจัดการศึกษา

สําหรับลุมบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 7  ใหเพ่ิมขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี  

  “18.13 การศึกษารูปแบบอื่น  ๆท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 8  ใหเพ่ิมขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

  “ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

   (1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

   (2) ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซ่ึงสังคมรังเกียจ 

   (3) มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 9  ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ

ดังตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

   24.1 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 

   24.2 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนันสละสิทธ์ิการเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติ

จากมหาวิทยาลัย”  

 ขอ 10  ใหเพ่ิมเติมขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

  “ขอ 24/1 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีมหาวิท

บาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”  
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 ขอ 11  ใหยกเลิกขอความในขอ 25 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ

ตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

   25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

   25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต  

   25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย”  

 ขอ 12 ใหยกเลิกขอความในขอ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “26.3.1 วิชาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจเปนรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาท่ีจําเปนตองเรียนเพ่ือใหครบโครงสรางในการสําเร็จ

การศึกษา 

  26.3.2 วิชาท่ีคณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชาท่ีกําหนดไวใน

แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ได  

  ท้ังน้ีกรณีท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 10 คน ใหเสนอตอคณะกรรมการวิชาการ

พิจารณา”  

 ขอ 13 ใหเพ่ิมขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

  “ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียนสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีมหาวิทยา

กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปประกาศมหาวิทยาลัย”  

 ขอ 14 ใหยกเลิกขอความในขอ 35 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ

ดังตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการรุนใหม  

   35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณฺวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการรุนใหมตามท่ีระไวในหลักสูตร ถาผูใดปฎิบัติไมครบถวนใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 

   35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน 
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อาจารยนิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับ และดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการ

พัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อีกคร้ัง 

   35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา 

หรือการเตรีมฝกประสบการณวิชาชีพท่ีมีช่ือเปนอยางใดอยางหน่ึงกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ได”  

 ขอ 15 ใหเพ่ิมขอความตอไปน้ีเปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 ดังน้ี 

  “กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”  

 ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ

ดังตอไปน้ีแทน  

  “37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปลายภาคตอคณบดีท่ี

เรียนรายวิชาน้ันสังกัดภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เม่ือไดรับอนุญาตจากคณบดีใหสอบ

ปลายภาค ใหคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัดจัดวัน-เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หากไมมาสอบภายในเวลาท่ี

กําหนด หรือไมไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามคะแนนท่ีมีอยู หากอาจารยไมสงผลการ

เรียนตามหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “F””  

 ขอ 17 ใหเพ่ิมขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

  “ขอ 46/1 ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 18 ใหเพ่ิมเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

  “สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง)” 

 ขอ 19 ใหเพ่ิมขอ 61/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

  “ขอ 16/1 นักศกึษาท่ีถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ

ดังตอไปน้ีแทน 
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  “63.2 สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม

ระบบไมมีคาคะแนน”  

 ขอ 21 ใหเพ่ิมเติมขอความในขอ 63.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังน้ี  

  “ขอ 63.3.4 การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี  6   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2561 
 

  
(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ) 

      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

         ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงัหวัดปทุมธานี 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) 

พ.ศ. 2559 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 

 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

3. ความเปนมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 โดยใน

ขอ 8.1 ใหความหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไววา “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ีมุงพัฒนา ผูเรียนใหมีความรอบ

รูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู  สามารถ

คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและ

ดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” สําหรับวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใชหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป 

พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปใชในมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2556 ไดพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป

ขึ้นมาใหม เพ่ือใหเขาสูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQFโดยใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ท่ีระบุไววา มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนก

เปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยใหครอบคลุมสาระของกลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557น้ัน มีลักษณะบูรณาการศาสตรเน้ือหาวิชาตางๆ 

(Integrated) อันไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หนวยกิต รวม 30 หนวยกิต โดยจัดการเรียน

การสอนแบบเนนกิจกรรม (Active Learning) ใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st 

Century Learning Skills) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง เรียนรูจากเหตุการณ สถานการณจริงนําความรูท่ีไดไป

ใชในชีวิตประจําวัน มีจิตอาสา ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากกระบวนการวิจัย (Research-based) และทํา
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โครงการตางๆ (Project-based) ใหนักศึกษานํามาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Discussions) โดยให

อาจารยสอนเปนทีม (Team Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากน้ีใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก

เอกสารประกอบการสอน เว็บไซต บทเรียนออนไลน และการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนออนไลน 

โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะและความรูของนักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21เพ่ือการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตอไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได โดยมีความตระหนักและ

สํานึกในความเปนไทย สําหรับอาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอนและจัดอบรม

อาจารยผูสอนใหมีความรูความเขาใจในโครงสรางหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู 

หลังจากท่ีใชหลักสูตรดังกลาวมาเปนเวลา 2 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดจัดประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหารือเก่ียวกับขอดี-ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญหาพบวายังขาดการฝกทักษะ

บางสวน ซ่ึงอาจสงผลตอนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขโดยจัดทําเปนเอกสาร สมอ.08 

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 2 

มิถุนายน 2559 ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

1. การเปดเสรีทางการคาเขาสูประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทําให

นักศึกษามีความจําเปนตองเรียนรู และมีทักษะดานภาษาท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ัน ไดบูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวในรายวิชา 

GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เนนหนักไปในทางบูรณาการ ไมไดฝกทักษะของภาษาอยางโดดเดนจริงจัง รวมถึงไมมีรายวิชาดานภาษา

ปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซ่ึงอาจสงผลตอการศึกษาตอหรือการทํางานในอนาคต คณะกรรมการ

บริหารจึงเห็นควรใหเพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือใหการฝกทักษะ

ชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรูเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยซ่ึงจะ

ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงน้ัน รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ัน ไดบูรณาการรวมกับความเปนพลเมือง 

จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไมโกง ของสํานักงานปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําใหการเรียนรู 

และฝกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไมชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจําเปนตองปรับลดจํานวนหนวยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือใหจํานวน

หนวยกิตรวมไมเกิน 30 หนวยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาในมหาวิทยาลัยให

เปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถจําแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับความยากงายเพ่ือให

สามารถจัดแผนการเรียนไดสะดวกขึ้น ท่ีประชุมดังกลาวมีมติใหปรับตัวอักษรนําหนาวิชาจาก GE เปน VGE 

ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามขอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาท่ัวไปจึงไดปรับรหัสรายวิชาใหม ใหสอดคลอง

ตามมติท่ีประชุม 
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5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดาน ของ

ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจําเปนตองปรับกระบวนการพัฒนาผลการ

เรียนรูท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตามมติของท่ีประชุม 

 

4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 

 เสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ รู  เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ดําเนิน

ชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และเปนพลเมือง

ท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค 

วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

4.2.1 มีความรูพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รูจักทองถิ่น รูจัก

ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี 

4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง

มนุษย สังคม และธรรมชาติ 

4.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

นําเสนอ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

4.2.4 ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม 

 

5. กําหนดการเปดสอน 

 เปดสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2561 เปนตนไป  

 

6. อาจารยผูสอน 

 อาจารยผูสอนมีท้ังอาจารยประจําจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณาจารยคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และอาจารยพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา โดย

อาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเขารับการอบรมวิธีการจัดการ

เรียนการสอน แบบ ActiveLearning และกิจกรรมเปนฐาน (Project Based Learning : PBL) ของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ท้ังน้ีอาจารยผูสอนรายวิชาเดียวกันจะตองรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใหการ

สอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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7. นักศึกษา 

 นักศึกษาทุกคนท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 

2561จะตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) พ.ศ.2559  ใหครบตาม

โครงสราง ซ่ึงถูกบรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน 

 

8. หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1สถาบันอุดมศึกษา

อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ไดโดยผสมผสานเน้ือหาวิชา

ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร ใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 

30 หนวยกิต  

8.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   36 หนวยกิต 

8.2 โครงสรางหลักสูตรแบงเปน 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู บังคับเรียนท้ังหมด ดังน้ี 

  8.2.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร    13 หนวยกิต 

 VGE102  การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 

   Critical Thai Language for Communication 

 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 

   English for Communication 

 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 

   English for Study Skills Development 

 VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

   English Listening and Speaking Skills Development 

 VLE202 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

   English Reading Skills Development 

  8.2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   13 หนวยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 

   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเปนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก      4(2-4-6) 

Internationalization for Living in the ASEAN and  

Global Communities 
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VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ    4(2-4-6) 

VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรูสารสนเทศ  2(1-2-3)     

 Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี  10 หนวยกิต 

VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร   4(2-4-6) 

   Innovation and Scientific Thinking  

VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต     4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 

VGE110 ความฉลาดทางดจิิทัล  2(1-2-3) 

 Digital Intelligence 

 

8.3 คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา   ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 

 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ พระจริย

วัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวจิารณญาณเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 Critical Thai Language for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน 

ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนําเสนอสารดวยวาจา 

ลายลักษณอักษรอยางมีวิจารณญาณ และการใชสื่อผสมในทางวิชาการและสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน 
 

VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 

 English for Communication 

 ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด ในสถานการณตางๆ 

ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนําตนเองและผูอื่น การทักทาย     

การกลาวลา การถามขอมูล การซ้ือสินคา การบอกทิศทาง และสถานท่ีตั้ง การนัดหมาย และการขอรอง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 

 English for Study Skills Development 

  ฝก และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเนนการอานเพ่ือหาหัวเร่ือง 

การอานจับใจความสําคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเร่ืองท่ีอานจากสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ 

และสื่ออิเลคทรอนิกส รวมถึงทักษะในการสืบคนขอมูล เปนตน 
 

VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวทิยาศาสตร 4(2-4-6) 

 Innovation and Scientific Thinking  

 สงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมท่ีใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหเกิดแนวคิดในการเลือกใชท่ีเหมาะสม รูเทาทัน มีความคดิสรางสรรค คดิ

อยางมีวิจารณญาณ คิดอยางมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมี  เจตคตทิางวิทยาศาสตร มี

ความรูพ้ืนฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร และสถิติเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

VGE107  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 

            Health for Quality of Life 

   สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพกาย จิต และสังคม มีทักษะชีวิต 

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับเพศ และวัย ปองกัน

อุบัติภัย และเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน มีความรู ความเขาใจ สามารถรับรู

ถึงความงาม ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน 
 

VGE108      ความเปนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

   และประชาคมโลก 4(2-4-6) 

            Internationalization for Living in the ASEAN and Global Communities 

ศึกษาความหมาย ท่ีมาของความเปนสากล ตลอดจนความรวมมือท่ีเกิดขึ้นจากการเขาสู

ความเปนสากล เชน ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจากการเขาสูความเปนสากล 

และเขาใจผลกระทบตอความเปนไทยจากการเขาสูความเปนสากล 
  

VGE109 อัตลักษณบัณฑติวไลยอลงกรณ  4(2-4-6)  

 VRU Identities 

สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ”  มีจิตอาสา 

มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม มีทักษะชีวิต

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีบทบาทความเปนผูนํา และผูตาม มีสวนรวมในการแกไขปญหา พัฒนาสังคม 

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

VGE110 ความฉลาดทางดจิิทัล 2(1-2-3) 

Digital Intelligence 

การเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีสามารถรักษาอัตลักษณของตนเองในโลกออนไลน และความเปน

จริง สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย ของตนเองในโลก

ออนไลน รักษาขอมูลสวนตัว และบริหารจัดการขอมูลท่ีท้ิงไวบนโลกออนไลน คิดอยางมีวิจารณญาณในการ

ใชเทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลไดอยางเกิดประโยชน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใชโทคโนโล

ยี มีทักษะในการสรางสรรคขอมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม ๆ ใหเปนจริง ดวยการใชเคร่ืองมือดิจิทัล และการ

ใชสื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหาท่ีทาทาย  หรือเพ่ือสรางโอกาสใหม ๆ 
 

VGE111      ทักษะการรูสารสนเทศ          2(1-2-3) 

Information Literacy Skills 

ความหมาย ความสําคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ ไดแก การ

วิเคราะหความตองการสารสนเทศ แหลงทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ เคร่ืองมือ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธการคนสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและ

สังเคราะหสารสนเทศ การรวบรวมการเรียบเรียงและการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบมาตรฐาน และการ

ใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 
 

VLE201  การพัฒนาทกัษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)    

   English Listening and Speaking Skills Development  

ฝกและพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ มุงเนนศึกษาเทคนิคและวิธีการฟง

และพูดภาษาอังกฤษโดยฝกฝนจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน ภาพยนตร รายงานขาว และเร่ืองสั้น  
 

VLE202  การพัฒนาทกัษะการอานภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)    

   English Reading Skills Development  

ฝกและพัฒนาทักษะการอานอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจรูปแบบของภาษา การ

เช่ือมโยงองคประกอบของการอาน  การใชบริบทเพ่ือการอาน การอานจับใจความสําคัญ หัวเร่ือง และ

รายละเอียดของเน้ือหา   
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9. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงตอ

เวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

9.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

    2) กําหนดกติกาในหองเรียน เชน การเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาการแตงกายท่ีเปนไประเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

    3) จดัทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในและนอก

สถาบนัการศกึษาโดยใหนักศึกษามีโอกาสคดิ ตดัสนิใจดาํเนินการดวยตนเอง 

    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานท่ีนักศึกษาทําโดยอาจารย เปนผูช้ีนํา

ใหนักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียน 

    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 

    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

    4) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรม 

    5) ประเมินผลจากโครงการท่ีทํา และการรายงานผลโครงการรวมท้ังการอภิปราย 

    6) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

9.2 ความรู 

9.2.1 การเรยีนรูดานความรู 

1) มีความรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน 

2) มีความเขาใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง 

9.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    ใชกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซ่ึงเปนรูปแบบการ

เรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเร่ืองน้ันๆ โดยผาน

กระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 

    1) การจัดทําโครงการ/โครงงานประจําวิชา (Project Based Learning) 

    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรูและวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry, Inquiry Cycle) 
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    3) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามเน้ือหา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

    4) ศึกษานอกสถานท่ีเชน ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอื่น การทําโครงการ

รวมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงกอนทําโครงการ 

9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

    1) ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลผลิตและผลลัพทของงาน 

    2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีเน้ือหาครบถวนถูกตอง 

    3) ประเมินจากการรวบรวมขอมูลประกอบโครงการ 

    4) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปญญา 

9.3.1 การเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสมํ่าเสมอ 

2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในศาสตรของตน

เพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

9.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเน้ือหาภาคทฤษฎี โดยเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหจากสถานการณ

จริง หรือใชกรณีศึกษา 

    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห เช่ือมโยงความรูและ

สรุปผลการเรียนรู เช่ือมโยงสูการนําไปใชจริง 

    3) จัดทําโครงการ โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ 

   2) ประเมินจากการอภปิราย และการนําเสนอผลท่ีไดจากการอภิปรายในแตละคร้ัง 

    3) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรบัผิดชอบ 

9.4.1 การเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรบัผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทและสถานการณ  

2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองและของสวนรวม  

9.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

    1) มอบหมายงานเปนกลุมยอยหรือโครงการ และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
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    2) การจัดกิจกรรมของกลุม 

9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

    1) ใหผูเรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 

    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูนํา ผูตาม การเปน

สมาชิกและความสัมพันธระหวางผูเรียน 

   3) ประเมินจากผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   4) การจดักิจกรรมสะทอนความคดิ (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.5.1 การเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช

ภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและ 

นําเสนออยางถูกตองเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรมใน

ช้ันเรียน 

2) มอบหมายใหสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต 

และฐานขอมูลตางๆ  

3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ  

9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ประเมินผลจากการการใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดําเนินโครงการ 

    2) ประเมินจากการสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะหเชิงตัวเลขตางๆ  

   3) ผลงานการทํารายงาน และการนําเสนองาน 

 

10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) 
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44 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

ท่ี รายวิชา 

คุณธรรม 

จรยิธรรม 
ความรู 

ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคล  

และ 

ความรบัผดิชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร          
 

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก  
          

8 VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111ทักษะการรูสารสนเทศ           

11 VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ           

12 VLE202 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ           

 

  

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 
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ภาคผนวก ค 

คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

ท่ี 2027/2561 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

ครั้งท่ี 1-4/2561 

วันท่ี 8, 21 กุมภาพันธ และ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุม 5204 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

********************************************* 

กรรมการผูมาประชุมกรรมการ 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ ประธานกรรมการผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย มณทิพย  จันทรแกว กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ดร.ขนิษฐา    ภมรพล กรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

 

กรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุม  

อาจารย ณัฐกานต  ทองพันธุพาน อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ) 

อาจารย ณหทัย  โชติกลาง อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ) 
 

ผูเขารวมประชุม  

อาจารย จฑุารัตน   โพธ์ิหลวง   ประธานหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต 

ผศ.ดร.พรรวิภา   แพงศร ี   ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน    ประธานหลักสูตรเคม ี

อาจารย ดร.เยาวภา  แสงพยับ   ประธานหลักสูตรฟสิกสประยุกต 

 

เริ่มประชมุ    เวลา 12.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ ประธานกรรมการฯ ไดช้ีแจงใหกรรมการฯ ทราบ ดังน้ี 

1. การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันป พ.ศ. 2560 ไดรับการพิจารณาเห็นชอบในหลักสูตรว

ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2560 จากสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาแลว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ในระหวางน้ันไดมีประกาศจาก

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 (มคอ.1) ซึ่งกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมข้ึน ประกอบกับกฎหมายมีขอบังคับสภาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบกรม

โรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน พ.ศ.2560 ดังน้ัน 

หลักสูตรจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.1  

ประธานหลักแจงใหคณะกรรมการหลักสูตรฯ ทุกทานทราบในการจัดเตรียมเอกสารขอมูล

การศึกษา ประวัติการทํางาน และภาระงานในความรับผิดชอบ ไดแก ภาระงานดานการสอน งาน

ดานการสรางผลงานวิชาการและงานวิจัยยอนหลัง 5 ป ภาระงานดานการบริหาร งานเพิ่มพูนความรู

และพัฒนาตนเอง และภาระงานในฐานะอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน 

2.  กาจัดทําเลมปรับปรุงหลักสูตรในครั้งน้ี จะไดขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยในเดือน เมษายน 2561 และขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการในเดือน พฤษภาคม 

2561 และแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในเดือน สิงหาคม 2561 พรอมกําหนดวันวิพากษ

หลักสูตร และจัดทําเลมหลักสูตรปรับปรุงตอไป  

สําหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร มอบหมายใหกรรมการและเลขานุการเปน

ผูดําเนินการสงเลมรางหลักสูตรเพื่อใหสาขาวิชาที่เกี่ยวของรับทราบและพิจารณารายละเอียด 

ตลอดจนใหประธานหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของยืนยัน/เปลี่ยนแปลงมายังหลักสูตร 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

มติท่ีประชุม  -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ ประธานกรรมการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. ประธานหลักสูตร เสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาเปลี่ยนจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และ/หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม รวมทั้งช่ือปริญญาและสาขาวิชา โดยใหผูเขารวมประชุมศึกษารายละเอียดจากเอกสาร

ประชุม (มคอ.1)  

2. ประธานหลักสูตร เสนอใหรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชนจํานวน 3 ทาน (เอกสารแนบประชุม) เพื่อพจิารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังน้ี 

 1. มิติที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการปรับเปลี่ยนจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม โดยใช  

ช่ือปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

  วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

  Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)  

  B.Sc. (Environmental Science and Technology) 

 2. มิติที่ประชุมเห็นชอบใหผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้ง 3 ทาน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญในสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ในการวิพากษหลักสูตรในครั้งน้ี ไดแก 

ผศ.ดร.ชีระวิทย รัตนพันธ  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (นานาชาติ) 

     มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายศศิพงษ  ธรรมรักษาสิทธ์ิ ผูจัดการศูนยมาตรวิทยา  

     บริบัท เอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด 

นายอิทธิพล  พออามาตย  สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ไดแก อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ, 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล, อาจารย มณทิพย จันแกว, อาจารย ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา 

และอาจารย ดร.ดร.ขนิษฐา ภมรพล ทั้งน้ีมอบหมายใหอาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล และนางสาวภัสรา 

วงษหัสดี เปนผูดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ และติดตอประสานงานตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 อ่ืนๆ 

 ปจจัยที่มีผลการตอการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโลโลยีสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒขิองสาขาวิชามีประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1. สถานการณภายนอก/การพัฒนาที่จําเปนที่ตองนํามานํามาพิจารณาเพื่อวางแผนหลักสูตร 

คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) กลาวถึง พื้นที่ปาไมลดลง 

ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ปาชายเลนและระบบนิเวศถูกทําลาย การผลิตพลังงานในประเทศไมเพยีงพอ
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ตอความตองการ และไมสามารถจัดสรรทรัพยากรนํ้าไดตามความตองการ รวมทั้งปญหาสิ่งแวดลอม

และการจัดการที่สําคัญของประเทศ เชน ปญหาขยะมูลฝอย มลพิษอากาศ คุณภาพนํ้า กาซเรือน

กระจก นอกจากน้ีสถานการณการพัฒนาทางสังคมใหมีความมั่นคง มั่งคัง และยังยืน เชน การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเขาสูสังคมสีเขียว และยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจมหาวิทยาลัย จําเปนตองพัฒนาในเชิงรุกและมีศักยภาพ และ

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี องคความรูใหมๆ รวมทั้งพันธกิจ

มหาวิทยาลัยมีหนาที่ปฏิบัติงานที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 

และมาตรา 8 สงผลใหการพัฒนาหลักสูตรเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่มี

ความเปนมืออาชีพ มีความรูและทักษะ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม  

3. ความเกี่ยวของกับขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบ

วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร

และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 ซึ่งตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาสาขาการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร (ชํานาญการและเช่ียวชาญเฉพาะ) และสาขาการควบคุม

มลพิษ (มลพิษนํ้า อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

4. ความเกี่ยวของกับระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ

วิเคราะหเอกชน พ.ศ. 2560 ประกอบดวยผูควบคุมดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะหและเจาหนาที่ประจํา

หองปฏิบัติการวิเคราะห 

5. ความเกี่ยวของกับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องกําหนดกลุมวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ใหวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการสงเสริม

ครอบคลุมกลุมวิชาชีพวิทยาศาสตรธรรมชาติ (สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) และสหวิทยาการดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปดประชมุ  เวลา   17.30 น 

(ลงช่ือ)................................................ ผูบันทกึรายงานการประชุม 

                        (อาจารย ดร.ขนิษฐา  ภมรพล) 

     กรรมการและเลขานุการ 

 

(ลงช่ือ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (อาจารย ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ) 

             ประธานกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร 
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รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

ครั้งท่ี 8/2561 

วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุมการเวก อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

********************************************* 

ผูรวมวิพากษอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ ประธานกรรมการผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.นิสา  พักตรวิไล กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย มณทิพย  จันทรแกว กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ดร.ขนิษฐา    ภมรพล กรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

 

กรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุม  

อาจารย ณัฐกานต  ทองพันธุพาน อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ) 

อาจารย ณหทัย  โชติกลาง อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ) 
 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผศ.ดร. ชีระวิทย  รัตนพันธ   ผูทรงคุณวุฒิ  

นายศศิพงษ   ธรรมรักษาสทิธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ

นายอิทธิพล  พออามาตย   ผูทรงคุณวุฒ ิ

นางไอศิรา   มาศวิเชียร   ผูรวมสังเกตการณ 

 

เริ่มประชมุ    เวลา 8.30 น. 
 

การนําเสนอหลักสูตร 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ ประธานกรรมการฯ กลาวตอนรับและนําเสนอหลักสูตรในดาน

ตางๆ ไดแก ขอมูลทั่วไป ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและโครงสรางของ

หลักสูตร ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การ

พัฒนาอาจารย การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
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ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒทิานท่ี 1 (นายอิทธิพล พออามาตย)  

1. มีการปรับปรุงช่ือหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัย ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงในการ

สมัครงาน เชน กรมควบคุมมลพิษเมื่อเปดรับสมัครเจาหนาที่จะทําการพิจารณาสรรหาโดยดูจาก

รายวิชาที่เรียนวามีความเกี่ยวของกับภารกิจของตําแหนงงานที่เปดรบัเปนตน  

2. กลยุทธในการเรียนการสอนควรมีการนํานักศึกษาเขาไปเรียนรูจากประสบการณจริง

โดยการเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนขอดีเน่ืองจากนักศึกษาควรมีทักษะในการทดลอง

ในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหผลการทดลอง การสื่อสารโดยการเขียนเนื้อหาวิชาการ การพูด

นําเสนอผลงานไปสูการพิจารณา การตัดสินใจ เปนจุดแข็ง 

3. รายวิชาเลือกเสรีคอนขางหลากหลาย ควรจัดรายวิชาอยางเปนระบบและมีแนวโนมไป

ในทิศทางเดียวกัน เชน ถาตองการเปนนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทางดานอากาศ ควรมีรายวิชา

ดานมลพิษอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน ใหมี Career path ที่ชัดเจน เพื่อ

มุงเนนเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหละเอียด เน่ืองจากแตละคนไมสามารถทําไดทุกเรื่อง 

4. การสรางเครือขายมีความสําคัญทําใหหลักสูตรมีความโดดเดน 

5. บางรายวิชาสามารถนํามารวมกันไดเพื่อจะลดรายวิชาโดยการรวมกลุม 
 

ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 (ผศ.ดร.ชีระวิทย รัตนพันธ)  

1. โครงสรางใหมของหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตมากเกินไป ถาเพิ่มจํานวนหนวยกิตอีกเพียง

แค 4 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ก็จะเทากับการเรียนในระดับปริญญาโทแลว หรือจะเปดเปน

หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทใชเวลาเรียน 5 ป โดยเปดปริญญาโทแยกเปน Research based 

2. การปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีเปนการปรับปรุงครั้งใหญ เปนการเปลี่ยนช่ือปริญญาบัตร แต

รายวิชายังคอนขางสะเปะสะปะ เหมือนเอาเลมเดิมมาปรับใหม ควรเริ่มพิจารณาจาก Output 

ตองการอะไรจากน้ันจึงออกแบบรายวิชา วิธีการน้ีเรียกวา Backward Design เพื่อใหรายวิชา

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันระหวางปรัชญา วัตถุประสงค งานวิจัย เมื่อพิจารณาแลว 

Consistency แตละรายวิชาไมชัดเจน เหมือนเอา มคอ. 1 มาครอบหลักสูตรเดิม ยังไมมีความโดด

เดนวาจะมุงเนนไปทิศทางไหน เพื่อการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่น 

3. จํานวนการรับนักศึกษามเีปาหมาย 25 คน ซึ่งคอนขางมีจํานวนมาก สําหรับความคุมคา 

ควรพิจารณาวาคุมคาที่นักศึกษากี่คน คุมดวยอะไร สถานการณเปนอยางไร จุดแข็งคืออะไร สวน

จุดสําคัญของ UI Green คือ Publication ของอาจารย ทางมหาวิทยาลัยมหิดลบรรจุรายวิชา

ทางดานสิง่แวดลอมลงในวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) 

4. ปรัชญาของหลักสูตรควรสัมพันธกับวัตถุประสงค วัตถุประสงคสัมพันธกับรายวิชาเรียน

Outcome ตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในสวนของวัตถุประสงคยังขาดวิจัย 
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5. รายช่ือวิชาที่ซ้ํากันคอนขางเยอะ ควรทําการปรับใหนอยลงและรวบไวในรายวิชาที่มี

คําอธิบายรายวิชาใกลเคียงกัน 

6. การเริ่มใชงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561โดยหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 เดิมยังคง

เปดอยูจนกวาเด็กจะจบหมด ควรเริ่มใชงานหลักสูตรปรับปรุงในภาคการศึกษาที่1เพราะถาเริ่มภาค

การศึกษาที่ 2 สําหรับปริญญาตรีไมแนใจวาเปนไปไดหรือไม แตสําหรับปริญญาโท ปริญญาเอก

สามารถทําได 

7. วิธีการเขียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากมคอ. 1 บางอยางประเมินไมไดจะมีศัพทเฉพาะ

เชน No understandable, Investigation ใหใชหลักการของ Bloom taxonomy  

8. ควรปรับปรุงจุดดํา จุดขาวไมควรเวนวาง เช่ือมกับ Outcome base 
 

ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 3 (นายศศิพงษ ธรรมรักษาสิทธิ์)  

1. ควรมองในมุมมองของนักศึกษาที ่จบการศึกษาไปแลวไปทํางาน ในแตละสถานที่

ทํางานมีความแตกตางกัน บางแหงอาจมีพี่เลี้ยง บางแหงอาจไมมี จึงควรมีวิชาที่เสริมทักษะในการ

วางแผน ต้ังเปาหมายที่ชัดเจน ทักษะในการคนควาขอมูลเน่ืองจากอาจไมมีความรูจากสถานศึกษา

แตมีความจําเปนตองใชในการทํางาน เชน ในสมัยกอนยังไมมีการเรียนดานมลพิษอากาศ และบาง

เรื ่องอาจยังไมมีในบทเรียน เด็กตองสามารถคนควา ทําความเขาใจ สรุปและนําไปใชได โดย

บางครั้งอาจมีเอกสารเปนภาษาตางประเทศ 

2. ควรพิจารณาแนวโนมในปจจุบันเชนวิชาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใน

ปจจุบันไมใชแค รายงาน EIA แตมี EHIA COP ที่เพิ่มขึ้นมา เชน เรื่อง Climate change ตองมี

การประเมิน LCA CO2 reduction Carbon Footprint ควรมีรายวิชาที่ทันสมัย 

3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดวาผูข้ึนทะเบียนไดตองเรียนวิชาทางเคมีอยางนอย 15 

หนวยกิต แตถา 40 หนวยกิตจะ perfect ไมตองทําการพิจารณารายวิชาทางเคมี โดยการ

พิจารณาขึ้นอยู ก ับการวินิจฉัยของเจ าหน าที ่ ในกรณีที ่ม ีข อสงสัยก ับรายว ิชาตองให ทาง

มหาวิทยาลัยมีหนังสือรับรองวารายวิชานี้เกี ่ยวกับทางเคมีทางเจาหนาที ่ถึงจะยอมรับ เรื ่อง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนนักตรวจสอบ นักวิเคราะห แตยังไมมีระเบียบชัดเจนวา

บุคลากรแบบไหนจึงจะเขียนรายงานได จึงใชระเบียบกรมโรงงานวาคนที่ไดข้ึนทะเบียนจะสามารถ

ทํารายงานได 

4. ขอสอบผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเนนวาคาที่ไดนําไปทําอะไร การสรางความรวมมือ

ในการฝกงาน กับหนวยงานอื่นทําใหเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความแตกตาง เชน 

ความรวมมือกับ SCG มีการฝกงานและเมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานที่ SCG ไดจะเปนจุด

ขายของหลักสูตร 
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ปดการวิพากษหลักสูตร เวลา   16.30 น. 

 

 

(ลงช่ือ)................................................ ผูบันทกึรายงานการประชุม 

                        (อาจารย ดร.ขนิษฐา  ภมรพล) 

     กรรมการและเลขานุการ 

 

(ลงช่ือ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (อาจารย ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ) 

             ประธานกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 

1. ช่ือ นางสาวนิสา  นามสกุล  พักตรวิไล 

1.1  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปรญิญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

2547 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543 
 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล 

- 

1.3.2 บทความวิจัย/งานวิจัย 

Teerawatananond, T., Pakvilai, N., and Khewpaka, K. (2017). Behavior, attitude and 

perception of solid waste management in Wat Khunying Somjeen School, 

Pathumthani, 18th ICMBS and 17th ICEAS, 26-28 June 2017. Ramada Plaza Hotel. 

Toronto. Canada. 

Kotchasit, S., Pakvilai, N., and Khewpaka, K. (2017). Behavior and knowledge in waste 

separated activity among student in medium size school, Pathumtani, 18th 

ICMBS and 17th ICEAS, 26-28 June 2017. Ramada Plaza Hotel. Toronto. Canada. 

Pakvilai, N., and Klayson, S. (2017). Composition of Solid Waste and Knowledge in Solid 

Waste Management in Charusorn Bamrung School, Pathumtani Province, 

Thailand. 18th ICMBS and 17th ICEAS, 26-28 June 2017. Ramada Plaza Hotel. 

Toronto. Canada. 

Takolpuckdee, P., Dadnacorn, D., Pakvilai, N., and Jankeaw, M. (2017). Development of 

Simple Trap for Oil and Grease Elimination for Wastewater from University 

Canteen. 18th ICMBS and 17th ICEAS, 26-28 June 2017. Ramada Plaza Hotel. 

Toronto. Canada. 

 

 



130 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

Teerawatananond, T., Pakvilai, N., Jankeaw, M., and Takolpuckdee, P. (2017). Physical and 

Chemical Determination of Ground Water Quality in Communities among 

Industrial Estates. 18th ICMBS and 17th ICEAS, 26-28 June 2017. Ramada Plaza 

Hotel. Toronto. Canada. 

Hongsibsong, S., Pakvilai N., Kamkerd, P., Prapamontol, T., and Kerdnoi, T. (2015). 

Development of Communication Program to Reduce the Pesticides Exposure 

among School Children in Highland Agricultural Communities, Chiang Mai Province 

Thailand. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science, Volume 

4. No.10. Octuber 2015. 735–740. 

Pakvilai, N., Prapamontol, T., Thavornyutikarn, P., Mangklabruks A., Chantaraa, S., 

Hongsibsong, S., and Santasup, C. (2015). A simple and sensitive GC–ECD method 

for detecting synthetic pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit 

samples. Chiang Mai Journal of Science, Volume 42. No.1. 2015. 197–208. 

Pakvilai, N. (2015). Efficiency of biochar from agricultural waste to remove heavy 

metals in water.  5th International Conference on Environment and BioScience, 

23–25 Octuber 2015 (23–28). Beijing. China. 

Pakvilai, N., and Thongkaew, N. (2015). The Study of Behavior, Knowledge and Practice 

of Solid Waste Management in Panyanantharam Temple, Pathum Thani 

Province, Thailand. ICENS 2015. Japan.  

Pakvilai, N., Prapamontol, T., Hongsibsong, S., and Kerdnoi, T. (2014). A Gc–Ecd Method for 

Detecting 3-Phenoxybenzoic Acid in Human Urine Samples and Its Application in 

Real Samples. Advances in Environmental Biology, Volume 8. No.15. January 

2014. 143–148. 

Pakvilai, N.,  Prapamontol, T., Hongsibsong, S., and Kerdnoi, T. (2014). A GC-ECD method 

for detecting 3-Phenoxybenzoic acid in human urine samples. 1st 

International Conference on Environmental and Occupational Health (ICEOH), 

Putrajaya Marriott Hotel, 7-9 April 2014. Putra Jaya. Malaysia. 

Prapamontol, T., Polyiem, W., Kawichai, S., Kerdnoi, T., Hongsibsong, S, Pakvilai, S., 

Phansawan, B., and Santasup, C. (2014). Multiple Pesticide Residues in 

Vegetables and Fruits from Rural and Urban Markets in Upper Northern 

Thailand: The National Food Safety Agenda. International Symposium on Food 

Safety and Quality: Applications of Nuclear and Related Techniques, IAEA Head 

Quarter, 10-13 November 2014. Vienna. Austria. 
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Pakvilai, N., Hongsibsong, S., Kerdnoi, T., and Prapamontol, T. (2014). Concentrations of 

Urinary 3-Phenoxybenzoic Acid Among School Children in Fang District, 

Chiang Mai Province, Thailand. 4th International Conference on Environment 

and BioScience, 8–9 Octuber 2014. Jinju. South Korea. 

1.3.3  บทความทางวิชาการ 

 ไมมี 

1.3.4 ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

ไมมี 

1.4  ประสบการณในการสอน 

15 ป 

1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม  

1.5.2 วิชากฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  

1.5.3 วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

1.5.4 วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสิ่งแวดลอม  

1.5.5 วิชาการสื่อความหมายสิ่งแวดลอมเพ่ือการสื่อสาร 

1.5.6 วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

1.5.7 วิชาสัมมนาสิ่งแวดลอม  

1.5.8 วิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

1.5.9 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร 

1.5.10 วิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 

1.5.11 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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2.  ช่ือ นางสาวมณทิพย นามสกุล จันทรแกว 

2.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  

2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปรญิญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

2542 

 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล 

- 

2.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย 

ขนิษฐา ภมรพล, มณทิพย จันทรแกว และกมลทิพย พูลประดษิฐ. (2561). ประสิทธิผลในการลด

คารบอนไดออกไซดดวยพืชในหองสํานักงาน. ในเอกสารสบืเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 6 วันท่ี 6 มิถนุายน 2561 ณ มหาวิทยาลยั    

หัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ (พ้ืนท่ีสวนขยาย มฉก.2) (AS35-42). สมุทรปราการ. มหาวิทยาลัย      

หัวเขียวเฉลิมพระเกียรต.ิ 

มณทิพย  จันทรแกว และขนิษฐา  ภมรพล. (2560). การศึกษาการจดัการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาตลาด

ระแหง. แกนเกษตร. ปท่ี 45. ฉบับพิเศษ 1. มกราคม 2560: 405-410. 

มณทิพย จันทรแกว, เมธาวี ประจันทะ, อาทิตยา ดีพรอม และนิสา พักตรวิไล. (2560). ประสิทธภิาพ   

การบําบดันํ้าเสียชุมชนคลองระแหงดวยพืชลอยนํ้า (ผักตบชวาและแพงพวยนํ้า). ในเอกสาร

สืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 5 วันท่ี 

25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนช่ัน. (278-283). กรุงเทพมหานคร. 

มหาวิทยาลัยสยาม. 

Takolpuckdee, P., Dadnacorn, D., Pakvilai N., and Jankeaw, M. (2017). Development of 

Simple Trap for Oil and Grease Elimination for Wastewater from University 

Canteen. 18th ICMBS and 17th ICEAS, 26-28 June 2017. Ramada Plaza Hotel. 

Toronto. Canada. 

Teerawatananond, T., Pakvilai, N., Jankeaw, M. and Takolpuckdee, P. (2017). Physical and 

Chemical Determination of Ground Water Quality in Communities among 

Industrial Estates. 18th ICMBS and 17th ICEAS, 26-28 June 2017. Ramada Plaza 

Hotel. Toronto. Canada. 
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Pamonpol, K., and Jankaew, M. (2016). Effect of Air Conditioner on Size Distribution of 

Indoor Fine Particulate Matterin the Office. Phranakhon Rajabhat Research 

Journal (Science and Technology). Volume 11. Special Edition. November 2016. 

35-45.  

Jankaew, T., Tongphanpharn, N., Khomrat, R., Iwai, C. B., and Pakvilai, N. (2015). Heavy Metals 

Contamination in Meat and Crustaceans Products from Thailand Local Markets. 

International Journal of Environmental and Rural Development, Volume 6. No.2. 

December 2015. 153-158. 

2.3.3  บทความทางวิชาการ 

  ไมมี 

2.3.4 ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

  ไมมี 

2.4  ประสบการณในการสอน 

5 ป 

2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาจริยธรรมสิ่งแวดลอม  

2.5.2 วิชาการจัดการมลพิษอากาศและเสียง 

2.5.3 วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม 

2.5.4 วิชาหลักการสํารวจและเก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอม 

2.5.5 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม 

2.5.6 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2.5.7 วิชาการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 1 

2.5.8 วิชาการจัดการทรัพยากรทองเท่ียว 

2.5.9 วิชากระบวนการดูแลและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 

2.5.10 วิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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3.  ช่ือ  นางสาวณัฐสิมา นามสกุล  โทขันธ 

3.1  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  

3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปรญิญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2560 

ปริญญาโท วท.ม. (ทรัพยากรท่ีดินและสิง่แวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2553 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ  

2545 

 

3.3  ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล 

- 

3.3.2 บทความวิจัย/งานวิจัย 

ณัฐสิมา โทขันธ, อจัฉราพร สมภาร, กนกกานต วรวุฒิ และธิติมา  สงัขขาว. (2561). การฟนฟูสภาพดิน

ทรายโดยใชสารอินทรียเพ่ือใชประโยชนทางการเกษตร. ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 6 วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยหัวเขยีวเฉลิมพระเกียรติ (พ้ืนท่ีสวนขยาย มฉก.2) (AS320-323). สมุทรปราการ. 

มหาวิทยาลัยหัวเขยีวเฉลิมพระเกียรต.ิ 

Tokhun, N., Iwai, C. B., Pamonpol, K., and Somparn, A. (2018). Determination of lethal 

concentration of copper compounds on Nile Tilapia (Oreochromis niloticus 

Linnaeus, 1758) Larvae. The 9th International Conference on Environmental and 

Rural Development. 23-24 February 2018. Yazin Agriculture University. Myanmar.  

Somparn, A., Tokhun, N., and Iwai, C. B. (2018). Acute toxicity of copper on tropical 

chironomide under influence of temperatures. The 9th International Conference 

on Environmental and Rural Development. 23-24 February 2018. Yazin Agriculture 

University. Myanmar. 

ณัฐสิมา โทขันธ, ชุลีมาศ บญุไทย อิวาย และอจัฉราพร สมภาร. (2560). การใชนํ้าเสียชุมชนเพ่ือ          

การเพาะปลูกขาวเจา กข 31 (ปทุมธานี 80). วารสารเกษตรพระจอมเกลา. ปท่ี 35. ฉบับท่ี 3. 

กันยายน–ธันวาคม. 2560. 58–68. 

ณัฐสิมา โทขันธ, อจัฉราพร สมภาร, กนกกานต วรวุฒิ และชุลีมาศ บญุไทย อิวาย. (2560). การทําปุยหมัก

จากเศษอาหารและกากกาแฟสดเพ่ือการเพาะปลูกผักคะนา. ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุม

วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 5 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนช่ัน (371-376). กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัสยาม. 
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ศิริวรรณ สมจติร, สุนิษา รามมะมะ, สุนิสา สองแสงจันทร, เทวารักษ ปานกลาง และ ณัฐสิมา โทขันธ. 

(2560). การทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันของทองแดงตอหนอนริ้นนํ้าจดื. ในเอกสาร

สืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 5 วันท่ี 

25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัสยาม. 

เฉลิมพล ทองนพ, เกษร คํามูล, คทัธรียา โคตรสีกุล, ฐพงษ ธีระวัฒนานนท และณัฐสิมา โทขันธ. (2560). 

การทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันของทองแดงตอลูกปลานิล. ในเอกสารสืบเน่ืองการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 5 วันท่ี 25 

พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัสยาม. 

Tokhun, N., Iwai, C. B., and Noller, B. N. (2017). Metal Concentrations and Responses of 

Chironomid Larvae Exposed to Thailand Pulp and Paper Mill Effluent. Bulletin of 

Environmental Contamination and Toxicology. Volume 99. No. 5. November 

2017. 548–554.  

Somparn, A., Tokhun, N., Iwai, C. B. and Somparn, N. (2016). Using of Biological Responses 

in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus as Biomarker for Assessment of the 

Impact of Water Pollution in Tropical Freshwater Ecosystem. Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry Asia/Pacific 2016 Conference. 16-19 

September 2016 (4A-19P). National University of Singapore. Singapore. 

ณัฐสิมา โทขันธ, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และเมทินี กัญจนา. (2559). ประสิทธิภาพของแหนแดงและ    

หญาแฝกในการบําบดันํ้าเสยีชุมชน. แกนเกษตร, ปท่ี 44 ฉบับพิเศษ 1. 2559: 991-998. 

Tokhun, N., and Iwai, C. B. (2015). Effects of Spent Wash Liquor on Nutrients Loading 

and  Water Quality in Nam Phong Watershed and Its Toxicity in Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus). The 6th International Conference on Environmental and 

Rural Development and The 8th Asia-Pacific Regional Centre of Expertise Meeting. 

7-8 March 2015. Bohol Island State University. Philippines. 

3.3.3  บทความทางวิชาการ 

ไมมี 

3.3.4 ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

       ไมมี 

3.4  ประสบการณในการสอน 

4 ป 

3.5  ภาระงานสอน 

 3.5.1 วิชาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  

 3.5.2 วิชาการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 2 
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 3.5.3 วิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา  

 3.5.4 วิชาแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม  

 3.5.5 วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

 3.5.6 วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสิ่งแวดลอม  

 3.5.7 วิชาการจัดการสิ่งแวดลอม  

 3.5.8 วิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 3.5.9 วิชาเคมีสภาวะแวดลอม 

 3.5.10 วิชามลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 

 3.5.11 วิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

  3.5.12 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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4.  ช่ือ   นายวีระวัฒน นามสกุล อุนเสนหา 

4.1  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  

4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปรญิญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจดัการสิง่แวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2558 

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการสิง่แวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549 

 

4.3  ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล 

- 

4.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย 

รุงทิวาห พวงแกว, ชีระวิทย รัตนพันธ และวีระวัฒน อุนเสนหา. (2561). แนวทางเพ่ือการจดัการ        

ขยะอาหารในตลาดสดขนาดใหญของประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดกลางผลไม                 

ในจังหวดัปทุมธานี. ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 6 วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลยัหัวเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ(พ้ืนท่ี

สวนขยาย มฉก.2). สมุทรปราการ. มหาวิทยาลยัหัวเขียวเฉลิมพระเกียรต.ิ 

เมทินี กัญจนา,  ณหทัย โชติกลาง,  ชีระวิทย รัตนพันธ และวีระวัฒน อุนเสนหา. (2560). การประยุกตใช

เทคโนโลยีสะอาดสําหรับการจัดการฟารมโคนม. ในเอกสารสบืเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 5 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัสยาม. 

วัชราภรณ เรืองขจร, สนายุ จันทศร, ปรินทร เต็มญารศิลป, ฐพงษ ธีระวัฒนานนท, วีระวัฒน อุนเสนหา, 

และณหทัย โชติกลาง. (2560). การศึกษาองคประกอบและการมีสวนรวมของชุมชน            

ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาและตลาดย่ิงรวยจังหวดัปทุมธานี. 

ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 

5 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร. 

มหาวิทยาลยัสยาม. 

ชีระวิทย รัตนพันธ, ธันวด ีสุขสาโรจน, วีระวัฒน อุนเสนหา และธารินี บัวดษิฐ. (2560). โครงการการ   

เพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเพ่ือการจดัการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืนในสหกรณโคนมในภาคกลาง   

ของประเทศไทยดวยการวิเคราะหสายธารแหงคุณคา. กรุงเทพฯ. สํานักงานคณะกรรมการ    

การวิจยัแหงชาต.ิ 149 หนา. 
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ชีระวิทย รัตนพันธ, ธันวด ีสุขสาโรจน, วีระวัฒน อุนเสนหา และธารินี บัวดษิฐ. (2559). โครงการ        

แนวปฏิบตัทิี่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกจิในการพัฒนาโรงงานผลิตนํ้าตาลอยางย่ังยืน                 

ดวยการเทียบเคียงสมรรถนะ. กรุงเทพฯ. สํานักงานคณะกรรมการการวิจยัแหงชาต.ิ 114 หนา. 

วีระวัฒน อุนเสนหา. (2559). การเพ่ิมประสิทธภิาพของกระบวนการผลิตนํ้าตาลดวยเทคโนโลยีสะอาด. 

ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 87 หนา. 

วีระวัฒน อุนเสนหา และณหทัย โชติกลาง. (2559). การพัฒนาตัวบงช้ีเพ่ือประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         

ในพระบรมราชูปถัมภ. 133 หนา. 

ชีระวิทย รัตนพันธ, ธันวด ีสุขสาโรจน, ธนาวัฒน รักกมล, วิชุดา เกตุใหม, ดวงพร คันธโชติ และวีระวัฒน  

อุนเสนหา. (2559). โครงการสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียชุมชน      

โดยหมักรวมกับเศษอาหาร. กรุงเทพฯ. สํานักงานคณะกรรมการการวิจยัแหงชาต.ิ 81 หนา. 

ชีระวิทย รัตนพันธ, ธันวด ีสุขสาโรจน, วีระวัฒน อุนเสนหา และธารินี บัวดษิฐ. (2559).  โครงการ       

แนวปฏิบตัทิี่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกจิในการพัฒนาโรงงานผลิตนํ้าตาลอยางย่ังยืน                 

ดวยการเทียบเคียงสมรรถนะ. กรุงเทพฯ. สํานักงานคณะกรรมการการวิจยัแหงชาต.ิ 114 หนา. 

วีระวัฒน อุนเสนหา. (2559). การเพ่ิมประสิทธภิาพของกระบวนการผลิตนํ้าตาลดวยเทคโนโลยีสะอาด. 

ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 87 หนา. 

วีระวัฒน อุนเสนหา และณหทัย โชติกลาง. (2559). การพัฒนาตัวบงช้ีเพ่ือประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         

ในพระบรมราชูปถัมภ. 133 หนา. 

ณหทัย โชติกลาง, ชีระวิทย รัตนพันธ และวีระวัฒน อุนเสนหา. (2559). ขอเสนอตัวช้ีวดัเพ่ือการประเมิน

มหาวทิยาลัยสีเขียว : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 

The 1st Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand, 28-29 

พฤศจิกายน 2559. มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม. 

วีระวัฒน อุนเสนหา และชีระวิทย รัตนพันธ. (2559). การเพ่ิมประสิทธิเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการ

ผลิตเสนยางยดืดวยเทคโนโลยีสะอาด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ปท่ี 13. ฉบับท่ี  

2. พฤษภาคม–สิงหาคม 2559. 49-63. 

Parunawin, W., Laosee, O., Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2017). Determination of 

Household Environment Practice Toward One Health Approach for Dengue 

Prevention and Control in Phetchaburi Province Thailand. The 8th International 

Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP). 

25 July 2017 (193-203). Bangkok. Thailand.  
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Klunbut, P., Mongkolchati, A., Ussawarujikulchai, A., Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. 

(2017). Appropriate Option of Market Solid Waste Management based on the 

Stakeholder Perspectives: A Case Study in a Central Market of Agriculture Products, 

Thailand. Journal of Materials and Environmental Science, Volume 8. No.7. 

2017. 2391-2402. 

Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2017). Use of Ecological Footprint Assessment in The 

Analysis of Environmental Performance for Oil Palm Plantations in the Southern 

Part of Thailand. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International 

Conference for Physical, Life and Health Sciences. 25-29 June 2017. Vienna. Austria. 

Ounsaneha, W., Kraisin, P., Suksaroj, T.T., Suksaroj, C., and Rattanapan, C. (2017). Health Risk 

Assessment from Haloacetic Acids Exposure in Indoor and Outdoor Swimming Pool 

Water. Environment Asia, Volume 10. No.2. July 2017. 177-185. 

Ounsaneha, W., Chotklang, N., Laosee, O., and Rattanapan, C. (2018). Predictors of Behavior 

Intention to Develop a Green University : A Case of An Undergraduate University in 

Thailand. International Journal of GEOMATE. Vol.15. No.49. Octuber 2018. 162-168. 

Ounsaneha, W., Janthaphat, P., Suksaroj, T. T., and Rattanapan, C. (2018). Joint 

Benchmarking and Eco-Efficiency for the Sustainable Performance of Swine 

Production in Thailand. International Journal of GEOMATE. Vol.15. No.49. 

Octuber 2018. 137-142. 

ชีระวิทย รัตนพันธ, ธันวดี สุขสาโรจน, วีระวัฒน อุนเสนหา และธารินี บัวดิษฐ. (2558). โครงการการกําหนด

ทิศทางของการปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคใตของประเทศไทยอยางย่ังยืนโดยใชประสิทธิภาพ      

เชิงนิเวศเศรษฐกิจรวมกับรองรอยเชิงนิเวศ. นครปฐม. มหาวิทยาลัยมหิดล. 110 หนา. 

Ounsaneha, W., Buadit, T., and Rattanapan, C. (2016). Clean Technology for a Sugar Cane 

Industry in Thailand. 2016 ICENS-Summer Conference Management System, 12-14 

July 2016. (571-575). Kyoto. Japan. 

Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2016). Defining the Eco-Efficiency of Rubber Glove 

Products Manufactured from Concentrated Latex in Thailand. Environmental 

Progress & Sustainable Energy, Volume 35. No.3 May 2016. 802–808. 

Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2016). Defining the Eco-Efficiency of Rubber Glove 

Products Manufactured from Concentrated Latex in Thailand. Environmental 

Progress & Sustainable Energy, Volume 35. No.3. May 2016. 802–808.  
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Ounsaneha, W., Suksaroj, T. T., Buadit, T., and Rattanapan, C. (2016). Carbon Footprint    

of Rubber Plantation in The Southern Part of Thailand. 19th ISERD International 

Conference, 13 January 2016. (29-32). Seoul. South Korea. 

Ounsaneha, W., Suksaroj, T. T., Rattanapan, C., and Chamondusit, K. (2015). Eco-Efficiency 

with Social Performance of Fresh Latex Production in the Southern of 

Thailand. The Fifth Annual Asian Conference on Sustainability, Energy and the 

Environment (ACSEE 2015). 11-14 June 2015. (843-850). Kobe. Japan. 

4.3.3  บทความทางวิชาการ 

ไมมี 

4.3.4 ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

 ไมมี 

4.4  ประสบการณในการสอน 

3 ป 

4.5 ภาระงานสอน 

 4.5.1 วิชาระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอม 

 4.5.2 วิชาเศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม 

 4.5.3 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร 

 4.5.4 วิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา 

 4.5.5 วิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

 4.5.6 วิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
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5.  ช่ือ นางขนิษฐา นามสกุล ภมรพล 

5.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  

5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปรญิญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสิง่แวดลอม)  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2556 

ปริญญาโท วท.ม. (วิศวกรรมและการจดัการ

สิ่งแวดลอม) (หลักสูตรนานาชาติ) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 2547 

ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2548 

วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิง่แวดลอม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร ลาดกระบงั  

2545 

 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล 

- 

5.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย 

ขนิษฐา ภมรพล, มณทิพย จันทรแกว และกมลทิพย พูลประดษิฐ. (2561). ประสิทธิภาพในการลด

คารบอนไดออกไซดดวยพืชในหองสํานักงาน. ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 6 วันท่ี 6 มิถนุายน 2561 ณ มหาวิทยาลยั    

หัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ (พ้ืนท่ีสวนขยาย มฉก.2) (AS35-42). สมุทรปราการ. มหาวิทยาลัย      

หัวเขียวเฉลิมพระเกียรต.ิ 

มณทิพย จันทรแกว และขนิษฐา ภมรพล. (2560). การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาตลาดระแหง. 

แกนเกษตร. ปท่ี 45. ฉบับพิเศษ 1. มกราคม 2560. 405-410. 

Pamonpol, K., and Jankaew, M., (2016). Effect of Air Conditioner on Size Distribution of 

Indoor Fine Particulate Matterin the Office. Phranakhon Rajabhat Research 

Journal (Science and Technology). Volume 11. Special Edition. November 2016. 

35-45.  

จิราภรณ หินซุย และขนิษฐา ภมรพล. (2560). การตรวจวดัเสียงรบกวน ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ        

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยใชโทรศัพทมือถือ. ในเอกสารสบืเน่ืองการประชุม

วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 5 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

(238-242). ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัสยาม. 
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Kanokkanjana, K., and Garivait, S. (2012). Estimation of Emission from Open Burning of 

Sugarcane Residues before Harvesting. GMSARN Interantional Journal. Vulume 6. 

No.4. December 2012. 157-161. 

5.3.3  บทความทางวิชาการ 

ไมมี 

5.3.4 ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค 

ไมมี 

5.4  ประสบการณในการสอน 

2 ป 

5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5.5.2 วิชาเคมีสภาวะแวดลอม 

5.5.3 วิชามลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 

5.5.4 วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

5.5.5 วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

5.5.6 วิชามลพิษอากาศและการควบคุม 

5.5.7 วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

5.5.8 วิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑติ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาต ิ

และปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตร 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  

มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทุมธานี 

 

ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตจําแนกในแตละดาน

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปไดดังน้ี 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉล่ีย (ഥ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

1.1 มีระเบียบวินัย 4.29 0.84 

1.2 ความซ่ือสัตย 4.56 0.76 

1.3 ตรงตอเวลา 4.20 0.95 

1.4 จติอาสา 4.36 0.80 

1.5 ความรับผดิชอบตอสังคมและชุมชน 4.29 0.92 

1.6 ความรับผดิชอบตอหนาท่ีการงาน 4.47 0.79 

รวม 4.36 0.84 

 

สรุป  โดยภาพรวมผูใชบัณฑิตพบวา มีความตองการใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก 

(4.36) เม่ือจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความซ่ือสัตยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (4.56)  

 

2. ดานความรู 
 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉล่ีย (ഥ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.1 มีความสามารถในการวางแผนและเก็บ

ตัวอยางคุณภาพดานสิง่แวดลอมได 
4.16 0.68 

2.2 มีความสามารถในการวิเคราะหตัวอยางใน

หองปฏบิัติการ 
4.11 0.65 

2.3 มีความสามารถในการจัดทํารายงานผลการ

วิเคราะหดานสิ่งแวดลอม 
4.02 0.73 
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หัวขอในการสํารวจ คาเฉล่ีย (ഥ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.4 มีความรูความเขาใจในดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยัในระดับปฏบิัติการ 
3.89 0.72 

2.5 มีความรูความสามารถเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการสอบเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางดานสิ่งแวดลอม 

3.50 0.58 

2.6 มีความรูพ้ืนฐานในดานการจดัการสิง่แวดลอม 4.11 0.75 

2.7 มีความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอม 
3.70 0.79 

รวม 3.93 0.70 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีความรูอยูในระดับมาก (3.93) เม่ือจําแนกใน

แตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความสามารถในการวางแผนและเก็บตัวอยาง

คุณภาพดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก (4.16) 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉล่ีย (ഥ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3.1 มีความสามารถในดานการประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม 
3.91 0.74 

3.2 มีความรูและทักษะในการนําเสนองานทาง

วิชาการดานสิ่งแวดลอม 
4.02 0.82 

3.3 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูทางดาน

สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 
4.05 0.86 

3.4 สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิด

อยางมีวิจารณญาณ 
3.89 0.75 

3.5 สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรู

และทักษะท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไป

ประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4.00 0.69 

รวม 3.97 0.77 

 



146 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก (3.97) เม่ือ

จําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความสามารถในการประยุกตใชความรู

ทางดานสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมอยูในระดับมาก (4.05) 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉล่ีย (ഥ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

4.1 สัมมาคารวะ 4.49 0.66 

4.2 มีความอดทนมุงม่ันกระตือรือรน 4.27 0.97 

4.3 แตงกายสุภาพเรียบรอยถูกกาลเทศะ 4.38 1.03 

4.4 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่น

และสิ่งแวดลอมได 
4.38 0.72 

4.5 มีความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี 4.07 0.86 

4.6 เคารพสิทธิรับฟงความคิดเห็นผูอื่นและมีความเปน

ประชาธิปไตย 
4.16 0.84 

รวม 4.29 0.85 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบอยูในระดับมาก (4.29) เม่ือจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต

สัมมาคารวะอยูในระดับมาก (4.49) 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉล่ีย (ഥ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

5.1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการแกปญา คนควาขอมูลและ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

3.86 0.68 

5.2 สามารถใชภาษา ภาษาตางประเทศในการสือ่สาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถงึการใชเทคโนโลยี

ในการคนควาขอมูลจดัทํารายงาน และนําเสนอ

อยางถูกตองเหมาะสม 

3.63 0.77 

รวม 3.75 0.73 
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สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (3.75) เม่ือจําแนกในแตละขอยอยพบวา    ผูใชบัณฑิตสามารถ

ประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญา 

คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก (3.86) 
 

จากผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พบวา ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมี

คุณลักษณะท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก (4.06) เม่ือจําแนกในแตละดานพบวา คุณลักษณะบัณฑิตท่ีผูใช

บัณฑิตตองการเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา ดานความรู และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สําหรับผลการสํารวจผูท่ีกําลงัจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซ่ึงอยูศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยทําการสํารวจเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ปจจยัในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ความสนใจ

ในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และลักษณะงาน/อาชีพในอนาคตท่ีนักเรียนตองการเม่ือจบ

การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม สรุปไดดงัน้ี 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 71.70 มากกวาเพศชาย (รอยละ 28.30) โดยมีอายุ

ระหวาง 16-20 ป (รอยละ 90.57)  ไมไดทํางาน ซ่ึงมีแหลงทุนสนับสนุน รอยละ 100.00 
 

2. ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปรญิญาตร ี

 ผูตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา/บัณฑิตศึกษาในดานลักษณะของ

มหาวิทยาลัยท่ีทานตองการเขาศึกษาตอเปนมหาวิทยาลัยรัฐ รอยละ 100.00  ดานความตองการศึกษาใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในแขนงวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รอยละ 45.28 รองลงมาแขนงการจัดการ

สิ่งแวดลอม รอยละ 24.53 ดานเหตุผลท่ีเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพราะ

คาใชจายในการเรียน รอยละ 49.06 รองลงมาคือ สามารถประกอบอาชีพในสายงานท่ีคาดหวังได รอยละ 

16.98 
 

3. ความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ผูตอบแบบสอบถามความสนใจในความคาดหวังของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.46 + 0.46) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีตลาดแรงงาน

รองรับ (4.77 + 0.42) ความพรอมของหลักสูตร เชน ตองผานการรับรองหลักสูตรจาก กพ. กอน (ความ
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เช่ือม่ันตอหลักสูตร) (4.74 + 0.45)  กิจกรรมเสริมสรางความรูเพ่ิมเติมท้ังในและนอกหองเรียน (4.36 + 

0.48) อาจารยและบุคลากร (4.28 + 0.53) สิ่งอํานวยความสะดวก (4.36 + 0.48) จบการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร (4.38 + 0.50) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานท่ี หองเรียน (4.08 + 0.33) 
 

4. ลักษณะงาน/อาชีพในอนาคตที่นักเรียนตองการเม่ือจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

 ผูตอบแบบสอบถามดานลักษณะงาน/อาชีพในอนาคตโดยท่ีนักเรียนตองการเม่ือจบการศกึษาจาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบเจาหนาท่ีสิ่งแวดลอมในบริษัทเอกชน/

อุตสาหกรรม รอยละ 49.06 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอมในหนวยงานราชการระดับกระทรวง กรม 

หรือทองถิ่น รอยละ 38.85 ผูประสานงานโครงการดานสิ่งแวดลอม รอยละ 7.55 นักวิทยาศาสตรใน

สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย รอยละ 3.77 เจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ และเจาหนาท่ีเก่ียวกับกับการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษ รอยละ 1.89  
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรท่ีปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรที่ปรบัปรุง 

1. เปรียบเทียบช่ือปรญิญา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

พ.ศ.2559 
 

2. เปรียบเทียบโครงสราง 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา  134 หนวยกิต หนวยกิตรวมไมนอยกวา   139 หนวยกิต เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ส าข า วิ ทย าศ า สต ร แ ละ เ ทค โน โ ล ยี

ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2559 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          36 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 11 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษา 13 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 11 หนวยกิต 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยี 

8 หนวยกิต 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยี 

10 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 91 หนวยกิต  

2.1 กลุมวิชาเน้ือหา 

2.1.1 กลุมวิชาบังคับ 

2.1.2 กลุมวิชาเลือก 

91 

61 

30 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

2.1.1 วิชาแกน 

2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

41 

26 

15 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 
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   2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 

2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางส่ิงแวดลอม 

2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

2.2.3 กลุมวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม 

2.2.4 กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม 

2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน 

38 

6 

15 

12 

5 

12 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกิต  

 

3. เปรียบเทียบคําอธิบายรายวชิา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  

1. SES110  พื้นฐานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 1. SET101 พื้นฐานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Environmental Science Foundation 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร ส่ิ งแวดลอม มิติ

ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ความสมดุลใน

ธรรมชาติ สถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบันการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

Environmental Science Foundation 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม มิติ

ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ความสมดุลใน

ธรรมชาติ สถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน การใชทรัพยากรอยางยั่งยนื 
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กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)  

2.  -  2. SET102 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย

และตาม มคอ.1   Environmental Technology 

พื้นฐานทางเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยี

การควบคุมและบําบัดมลพิษ เทคโนโลยีการใชทรัพยากร เทคโนโลยีการ

บําบัดของเสีย เทคโนโลยีส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. SES205 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3(2-2-5) 3. SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา

เล็กนอย ตาม มคอ.1  

Solid Waste and Hazardous Waste 

ความหมายของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปริมาณและ

องคประกอบขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม ผลกระทบของขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายตอส่ิงแวดลอม การรองรับ การเก็บขน ระบบการขนถาย 

การรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การสํารวจ และการวิเคราะห

องคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตราย การใชประโยชน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แบบครบวงจร 

Solid and Hazardous Waste and Its Control  

ความหมายของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปริมาณและ

องคประกอบขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ผลกระทบของขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายตอส่ิงแวดลอม การรองรับ การเก็บขน ระบบการขน

ถาย การรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การสํารวจ และการ

วิเคราะหองคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ วิธีการกําจัดขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตราย การใชประโยชน เทคโนโลยีการจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายแบบครบวงจร 

4. SES361  มลพิษทางน้ํา 3(2-2-5) 4. SET202 มลพิษทางนํ้าและการควบคุม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา

เล็กนอย ตาม มคอ.1  

Water Pollution 

วัฎ จักรน้ํ า แหลงน้ําบนพื้น โลก การใชน้ํา  คุณสมบัติของน้ํ า 

แหลงกําเนิดน้ําเสีย สถานการณและภาวะน้ําเสีย ผลกระทบของน้ําเสีย 

มาตรการปองกันควบคุมและแกไขมลพิษในแหลงน้ํา วิธีการควบคุมแลปรับปรุง

คุณภาพน้ํา การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

Water Pollution and Its Control 

วัฏจักรนํ้า แหลงนํ้าบนพื้นโลก การใช นํ้า คุณสมบัติของนํ้า 

แหลงกําเนิดนํ้าเสีย สถานการณและภาวะนํ้าเสีย ผลกระทบจากมลพิษทาง

นํ้า มาตรการปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษทางนํ้า วิธีการควบคุมและ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้า และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)  

5. SES307  มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-2-5) 5. SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม   3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Air Pollution and its Control 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมลพิษอากาศ กฎหมายที่เก่ียวของกับมลพิษ

อากาศ เทคโนโลยีการเผาไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิษ

ทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ 

Air Pollution and Its Control 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมลพิษอากาศ กฎหมายที่เก่ียวของกับมลพิษ

อากาศ เทคโนโลยีการเผาไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิษ

ทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ 

6. SES212    เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 6. SET212  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

Environmental Economics 

แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  และ ส่ิงแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เทคนิควิธีการ และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม การวิเคราะหตนทุน และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในปองกัน แกไข และจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

Environmental Economics 

แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร และส่ิงแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เทคนิควิธีการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม การวิเคราะหตนทุน และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร

ส่ิงแวดลอม นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในปองกัน แกไข 

และจัดการส่ิงแวดลอม 

7. SES213    กฏหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 7. SET213  นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1  

Environmental Laws 

ศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายในการจัดการส่ิงแวดลอม การ

บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ขอบังคับในระดับทองถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาต ิ

Environmental Policies and Laws  

ศึกษาหลักเกณฑทางนโยบายและกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

การสรางนโยบายและการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม นโยบายและ

ขอบังคับในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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8.  -  8. SET302 เทคโนโลยีสีเขียว   3(2-2-5) เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย

และตาม มคอ.1  Green Technology 

แนวคิด หลักการ และวิธีการของเทคโนโลยีสีเขียว เครื่องมือและ

การประยุกตเทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการจัดการส่ิงแวดลอม การปองกันมลพิษ

และลดของเสียที่แหลงกําเนิด กลไกการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏ

จักรชีวิตผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พลังงานสีเขียวเพื่อการนุ

รักษพลังงานและส่ิงแวดลอม รอยเทาคารบอน ผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม ฉลากส่ิงแวดลอม การประยุกตใชและบทบาทของภาครัฐและ

ภาคเอกชนตองานดานเทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

9. SES448  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและมาตรฐานสากล 3(2-2-5) 9. SET303  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและมาตรฐานสากล 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชาให

กระชับสอดคลองกับ 

มคอ.1 

Environmental Management Systems and 

International Standards 

หลักการ ความสําคัญ และประโยชนของระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอม ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจที่มีตอส่ิงแวดลอม กรอบแนวคิด

พื้นฐาน ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ กระบวนการการดําเนินงานตาม

ระบบและการประยุกตใชของระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมในองคกร 

วิธี หลักการ มาตรฐานสากลอ่ืนๆ ที่เปนเครื่องมือการจัดการบนพื้นฐานของ

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล เพื่อการวิเคราะห ตัดสินใจใน

การปองกันปญหาส่ิงแวดลอม และสนับสนุนระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

Environmental Management Systems and 

International Standards 

ความเปนมาของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม หลักการวิเคราะห

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม อนุกรมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม นโยบาย

ส่ิงแวดลอม ขอกําหนด ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานตามระบบและการ

ประยุกตใชในองคกร การบูรณาการมาตรฐานสากลอ่ืนที่เก่ียวของกับระบบการ

จัดการองคกรที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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10. SES201  การจัดการส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 10. SET307  การจัดการส่ิงแวดลอมตามศาสตรพระราชา 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา หนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชาให

ทันสมัยเปนเอกลักษณ 

Environmental Management 

แนวคิดมิติทางส่ิงแวดลอม ระบบส่ิงแวดลอม การวิเคราะห

ระบบส่ิงแวดลอม แนวคิดพื้นฐานการจัดการส่ิงแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรให มีศักยภาพใชอยางยั่งยืน การจัดการของเ สียและมลพิษ

ส่ิงแวดลอม การควบคุมกิจกรรมและการจัดการส่ิงแวดลอม 

The King’s Philosophy for Environmental 

Management  

แนวคิดเบื้องตนของการจัดการ วิสัยทัศนของการจัดการ 

วิทยาการการจัดการส่ิงแวดลอม ลักษณะงาน กลไก สมรรถนะและแนว

ทางการวางแผน และการสรางนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม หลักการจัดการ

ส่ิงแวดลอมแบบผสมผสาน และการจัดการส่ิงแวดลอมตามศาสตรพระราชา

ดานทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม 

11. SES316 สัมมนาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

 

1(0-2-1) 11. SET314  สัมมนาและการส่ือสารทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

1(0-2-1) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1  Seminar in Environmental Science 

การนําเสนอรายงานในประเด็นที่สนใจหรือนวัตกรรมใหมๆ ดาน

วิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม โดยการคนขอมูลทางวิชาการ แนวทางการเขียน

รายงานบทความทางวิชาการ รูปแบบการนําเสนอ การอภิปราย และ

กระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

Seminar and Communication in Environmental 

Science and Technology  

การนําเสนองานในประเด็นที่สนใจหรือนวัตกรรมใหมๆ ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม โดยการคนควาขอมูลทางวิชาการ 

แนวทางการเขียนรายงานบทความทางวิชาการ ภาษาและการส่ือสารทาง

ส่ิงแวดลอม รูปแบบการนําเสนอ การอภิปราย และกระบวนการจัดสัมมนา

ทางวิชาการ 
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12.    12. SET315  ระเบียบวิธีวิจัยทางส่ิงแวดลอมและสถิติ 3(2-2-5) เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย

และตาม มคอ.1    

  

    

Environmental Research Methodology and Statistics  

หลักการและขั้ นต อนในการวา งแผนการทดลองทา ง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม หนวยทดลอง กรรมวิธีการทดลอง 

ความคลาดเคล่ือนของงานทดลอง ขั้นตอนและส่ิงพิจารณาในการวางแผน

ทดลอง สถิติพื้นฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของสองตัวอยางดวย

คาที แผนการทดลองสุมสมบูรณ และบล็อกสมบูรณ การวิเคราะหการถดถอย

เชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณทางสถิติ 

13. SES417 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 13. SET401  การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาตาม 

มคอ.1 และตามวิชาชีพ 

Environmental Impact Assessment 

ความสําคัญ และห ลักการของการประ เ มินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม องคประกอบของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม กิจกรรม

และโครงการที่ตองประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม กระบวนการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอม การเขียนรายงาน การตรวจรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการติดตามตรวจสอบ 

Environmental Impact Assessment  

หลักการของการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ศัพทควรรู 

ระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของประเทศไทย กฎหมายที่

เก่ียวของ องคประกอบของการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกิจกรรมและ

โครงการที่ตองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม กระบวนการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม การเขียนรายงาน การตรวจรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการตรวจติดตามตามมาตรการปองกัน แกไข และ

ลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 
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14. SES339 จริยธรรมส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 14. SET404 จริยธรรมส่ิงแวดลอม 1(0-2-1) ปรับรหัสวิชาและหนวยกิต  

Environmental Ethics  

ศึกษาความความสําคัญ และบทบาทเ ก่ียวกับจริยธรรม 

คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะ ความ

รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม การเชื่อมโยงเรื่องจริยธรรมและระบบนิเวศ 

ลักษณะของนักส่ิงแวดลอมที่พึงประสงคในการทํางานดานส่ิงแวดลอม การ

เขียนโครงการ การนําเสนองานอยางมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอ

สังคม 

Environmental Ethics  

ศึกษาความความสําคัญ และบทบาทเ ก่ียวกับจริยธรรม 

คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ

ตอส่ิงแวดลอม การเชื่อมโยงเรื่องจริยธรรมและระบบนิเวศ ลักษณะของนัก

ส่ิงแวดลอมที่พึงประสงคในการทํางานดานส่ิงแวดลอม การเขียนโครงการ การ

นําเสนองานอยางมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

15. SES419  ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

Special Problems in Environmental Science 

3(0-6-3) 15. SET405 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม   

3(0-6-3) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนสําหรับงานส่ิงแวดลอม ใหนักศึกษา

เสนอหัวขอปญหาพิเศษในเรื่องเก่ียวกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงความเปนไป

ไดของปญหาพิเศษ มุงเนนการใชแนวคิดใหม สามารถแกปญหาที่มีอยูเดิมได

และเปนประโยชนตอสังคม การดําเนินการหาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงาน การศึกษาอยูภายใตการควบคุมของ

อาจารยที่ปรึกษา  

Special Problems in Environmental Science  

and Technology 

การทบทวนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัย การนําเสนอโครง

รางหัวขอปญหาพิเศษ การวิเคราะหความเปนไปไดของการทําปญหาพิเศษ 

มุงเนนการใชนวัตกรรมและแนวคิดใหมในแกปญหาส่ิงแวดลอมที่มีอยูเดิมได

และเปนประโยชนตอสังคม กระบวนการในการดําเนินการหาขอมูล การเก็บ

รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงาน การศึกษาอยูภายใต

การควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน   

16. SES307 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(2-2-5) 16. SET204 มลพิษทางเสียงและการควบคุม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1  

Air Pollution and Its Control 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมลพิษอากาศ กฎหมายที่เก่ียวของกับมลพิษ

อากาศ เทคโนโลยีการเผาไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิษ

ทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ 

Noise Pollution and Its Control   

ความหมายของเสียง การไดยิน การวิเคราะหเสียง การตรวจวัด

ระดับเสียง เสียงภายนอกอาคารและเสียงในชุมชน มลพิษทางเสียงในอาคารและ

อุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางเสียง การควบคุมและปองกัน

มลพิษทางเสีย กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับเสียง 

17. SES330 หลักการสํารวจและเก็บตัวอยางทางส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 17. SET205 การเก็บตัวอยางและวิเคราะหมลพิษส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1  

Principles of Environmental Surveying and Sampling 

หลักการวางแผนการสํารวจพื้นที่ที่มีปญหาส่ิงแวดลอม หลักการ และ

วิธีการออกแบบการสํารวจ และเก็บตัวอยางเพื่อวางแผนการจัดการส่ิงแวดลอม หรือ

แกปญหาส่ิงแวดลอม การเก็บรักษาตัวอยาง การประกันคุณภาพตัวอยางเพื่อใหการ

วิเคราะหตัวอยางไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

Environmental Pollution Sampling and Analysis 

หลักการเก็บตัวอยางและการกําหนดดัชนีส่ิงแวดลอมในการ

ตรวจวิเคราะห การสํารวจพื้นที่และกําหนดจุดเก็บตัวอยาง การกําหนดความถี่

ในการเก็บตัวอยาง การเตรียมความพรอมกอนออกเก็บภาคสนาม วิ ธี

ปฏิบัติงานในการเก็บตัวอยาง การสงตัวอยางเขาสูหองปฏิบัติการ และ

กระบวนการวิเคราะหตัวอยางจากมลพิษทางดิน มลพิษทางนํ้า มลพิษทาง

อากาศ และพื้นที่ที่มีปญหาสารมลพิษในส่ิงแวดลอม 
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)  

18. SES202 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6) 18. SET206 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน

หนวยกิต Climate Change 

ความหมายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคประกอบและ

โครงสรางของชั้นบรรยากาศ วิทยาศาสตรการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภาวะโลกรอน มวลอากาศ และการเคล่ือนที่ของมวลอากาศ หนวยงานที่

เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก 

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคการเกษตร การลด

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Climate Change   

 ความหมายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคประกอบ

และโครงสรางของชั้นบรรยากาศ วิทยาศาสตรการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน มวลอากาศ และการเคล่ือนที่ของมวลอากาศ 

หนวยงานที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําบัญชีกาซ

เรือนกระจก ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

19. SES221 มลพิษส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 19. SET207 มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม  3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1 

Environmental Pollution  

ความหมายและประเภทของมลพิษส่ิงแวดลอม สถานการณ

มลพิษส่ิงแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน ภาวะมลพิษส่ิงแวดลอม สาเหตุ

ปญหามลพิษ แหลงกําเนิด การแพรกระจาย ความรุนแรงของภาวะมลพิษ 

ผลกระทบของมลพิษส่ิงแวดลอม 

Environmental Pollution and Its Control 

ความรูพื้นฐานเรื่องมลพิษส่ิงแวดลอม มลพิษทางนํ้า มลพิษทาง

อากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางอาหาร มลพิษขยะมูลฝอย 

สถานการณมลพิษส่ิงแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน แนวทางปองกัน 

แกไข และควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม  

20. SES263 มลพิษทางดิน 3(2-2-5) 20. SET208 มลพิษทางดินและการจัดการ 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1 

Soil Pollution 

ความรูเก่ียวกับดินเบื้องตน มลพิษทางดินกับส่ิงแวดลอม เชน 

มลสารในดิน แหลงกําเนิด ประเภท การเคล่ือนยาย การเปล่ียนรูป และ

ปฏิกิริยา การวิเคราะหมลสารในดิน และการจัดการมลพิษทางดินอยางยั่งยืน 

 

Soil Pollution and Management 

ความรู เ ก่ียวกับดินเบื้องตน สารพิษในดิน แหลง กําเนิด 

ประเภท การเคล่ือนยาย การเปล่ียนรูปและปฏิกิริยา การเก็บตัวอยางและการ

วิเคราะหสารพิษในดิน การประเมินผลกระทบมลพิษทางดิน และการจัดการ

ทรัพยากรดินอยางยั่งยืน 
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21. SES208 ปฏิบัติการทางส่ิงแวดลอม 1 3(2-2-5) 21. SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย 

ตาม มคอ.1 

Environmental Science Laboratory 1 

ความหมายและทฤษฎีผลของภาวะมลพิษนํ้าตอระบบนิเวศและ

การปรับกระบวนการตางๆในระบบนิเวศเน่ืองจากภาวะมลพิษนํ้า  ความสําคัญ

ของการบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมดวยกระบวนการทางกายภาพ

เคมี ชีวภาพ ปฏิบัติการวิเคราะหทางกายภาพเคมีและชีวภาพของนํ้าเสีย ดวยใช

การเครื่องมือและหลักการตางๆ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพของ

สารมลพิษส่ิงแวดลอม เพื่อตอบปญหาของหนวยปฏิบัติการดานนํ้าเสีย 

Laboratory in Environmental Science and      

Technology 

ความรูเบื้องตนในการใชหองปฏิบัติการส่ิงแวดลอม การใช

เครื่องมือ การเก็บตัวอยาง  และการตรวจวัดดัชนีชี้วัดพื้นฐานดานกายภาพ 

เคมี และชีวภาพในส่ิงแวดลอมทางดิน นํ้า อากาศ เสียง และสารปนเปอนใน

ระบบนิเวศ รวมทั้งบทปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเพื่อปองกัน แกไข และลด

มลพิษส่ิงแวดลอม 

22. SES322 สารมลพิษทางนํ้าและการวิเคราะห 3(2-2-5) 22. SET210 สารมลพิษทางนํ้าและการวิเคราะห 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและคําอธิบาย

รายวิชาเล็กนอย ตาม มคอ.

1 

Water Pollutants and Analysis  

แหลงนํ้าและความสําคัญของนํ้า ลักษณะที่สําคัญทางกายภาพ

และทางเคมีของนํ้า สารมลพิษ หนวยที่ใชระบุความเขมขนของสารมลพิษ การ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมี และทางชีววิทยาของนํ้า มาตรฐาน

คุณภาพนํ้าดื่มนํ้าใช มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งของ

กระทรวงอุตสาหกรรม แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพิษทางนํ้า 

Water Pollutants and Analysis 

แหลงนํ้าและความสําคัญของนํ้า ลักษณะสําคัญทางกายภาพ

และทางเคมีของนํ้า แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพิษทางนํ้า ความเขมขนของสาร

มลพิษ เครื่องมือวิเคราะห การวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมี และทาง

ชีววิทยา กฎหมายและขอบังคับมลพิษทางนํ้า 
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23. SES332 มลพิษเสียงและความส่ันสะเทือน 3(2-2-5) 23. SET211 มลพิษเสียงและความส่ันสะเทือน 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Noise Pollution and Vibration 

แหลงกําเนิดเสียงและความส่ันสะเทือน มาตรฐานและกฎหมาย

เสียงรบกวนและความส่ันสะเทือน ธรรมชาติของคล่ืนเสียงหูกับการไดยิน เสียง

ภายนอกอาคารและชุมชนเสียงในอาคารและคุณสมบัติการลดเสียง เสียงจาก

การคมนาคมแหลงกําเนิดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของมลพิษทาง

เสียงและความส่ันสะเทือน เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัดเสียงเทคโนโลยี

ควบคุมมลพิษทางเสียงและการส่ันสะเทือนในภาคอุตสาหกรรม และการปองกัน

กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับเสียงและความส่ันสะเทือน 

Noise Pollution and Vibration 

แหลงกําเนิดเ สียงและความส่ันสะเทือน มาตรฐานและ

กฎหมายเสียงรบกวนและความส่ันสะเทือน ธรรมชาติของคล่ืนเสียงหูกับการ

ไดยิน เสียงภายนอกอาคารและชุมชนเสียงในอาคารและคุณสมบตัิการลดเสียง 

เสียงจากการคมนาคมแหลงกําเนิดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของ

มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัด

เ สี ย ง เ ทค โน โ ลยี ค วบ คุ มมลพิ ษท า ง เ สี ย ง แ ละการ ส่ั นสะ เ ทื อน ใ น

ภาคอุตสาหกรรม และการปองกันกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับเสียง

และความส่ันสะเทือน 

24. SES373 ภัยพิบัติธรรมชาติ 3(2-2-5) 24. SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ 3(2-2-5) ปรับชื่อและรหัสวิชาตาม 

มคอ.1 Natural Disasters 

ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และประเภทของภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ผลกระทบการปองกัน การเตรียมรับสถานการณภัยพิบัติ การ

วิเคราะหและประเมินความเส่ียงและความเสียหาย การวางแผนเชิงนโยบายและ

พื้นที่  และการตัดสินใจ การวางแผน การฟนฟู หลักการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในระดับตางๆ  เครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางยั่ง 

Natural Disasters and Management 

ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และประเภทของภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ผลกระทบการปองกัน การเตรียมรับสถานการณภัยพิบัติ การ

วิเคราะหและประเมินความเส่ียงและความเสียหาย การวางแผนเชิงนโยบาย

และพื้นที่ และการตัดสินใจ การวางแผน การฟนฟู หลักการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในระดับตางๆ เครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 
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25. SES203 การพัฒนาส่ิงแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 25. SET215 การพัฒนาส่ิงแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน

หนวยกิต Sustainable Semi-Urban Ecological and Environmental 

Development 

ความหมายของนิเวศชานเมือง ความหมายและเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืนโครงสรางระบบนิเวศชานเมือง หลักการจัดการนิเวศชานเมือง

ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพและสังคม การประเมินสภาพแวดลอมนิเวศชาน

เมือง เครื่องมือในการจัดการนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน 

Sustainable Semi-Urban Ecological and Environmental 

Development 

ความหมายของนิเวศชานเมือง ความหมายและเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน โครงสรางระบบนิเวศชานเมือง หลักการจัดการนิเวศชาน

เมืองดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพและสังคม การประเมินสภาพแวดลอมนิเวศ

ชานเมือง เครื่องมือในการจัดการนิเวศชานเมืองอยางยั่งยนื 

26. SES207 ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 26. SET216 ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Eco-Tourism Resources 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว 

การจัดการทรัพยากรทองเที่ยงเชิงนิเวศอยางยั่งยืน องคกรที่เก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรทองเที่ยว การกําหนดมาตรฐานทองเที่ยวการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ บทบาทความรับผิดชอบและความ

รวมมือของผูที่เก่ียวของในการอนุรักษ การศึกษานอกสถานที ่

Eco–Tourism Resources 

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว 

การจัดการทรัพยากรทองเที่ยงเชิงนิเวศอยางยั่งยืน องคกรที่เก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรทองเที่ยว การกําหนดมาตรฐานทองเที่ยวการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ บทบาทความรับผิดชอบและความ

รวมมือของผูที่เก่ียวของในการอนุรักษ การศึกษานอกสถานที ่
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27. SES222 ทรัพยากรดินและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 27. SET217 ทรัพยากรที่ดินและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับชื่อและรหัสวิชา 

Soil Resources and the Environmental 

ความสําคัญของทรัพยากรดินและส่ิงแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อการเกษตรและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ความสัมพันธ

ของทรัพยากรธรรมชาติภายใตระบบนิเวศทางการเกษตร ปจจัยและสาเหตุที่

กอใหเกิดมลพิษทางดิน แนวทางการจัดการทรัพยากรดินที่ไมเหมาะสมตอการ

ใชประโยชนและการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

Land Resources and Environment   

ความสําคัญของทรัพยากรดินและส่ิงแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อการเกษตรและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ความสัมพันธ

ของทรัพยากรธรรมชาติภายใตระบบนิเวศทางการเกษตร ปจจัยและสาเหตุที่

กอใหเกิดมลพิษทางดิน แนวทางการจัดการทรัพยากรดินที่ไมเหมาะสมตอการ

ใชประโยชนและการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

28. SES210 ทรัพยากรปาไม 3(3-0-6) 28. SET218 ทรัพยากรปาไม 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน

หนวยกิต Forest Resources 

ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของปาไม การจําแนกปาไม

ของประเทศไทย ปญหาที่เกิดกับทรัพยากรปาไม กฎหมายเก่ียวกับปาไม การ

อนุรักษและการจัดการปาไม 

Forest Resources 

ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของปาไม การจําแนกปา

ไมของประเทศไทย ปญหาที่เกิดกับทรัพยากรปาไม กฎหมายเก่ียวกับปาไม การ

อนุรักษและการจัดการปาไม 

29. SES265 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย 3(3-0-6) 29. SET219 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

Human Settlements  

ปจจัยทางธรรมชาติ และสังคมที่มีผลตอการอพยพ และการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและแบบแผนการใชที่ดินทั้งในเขตเมือง

และชนบท ตลอดจนแนวโนม การเปล่ียนแปลงของแผนดังกลาว 

Human Settlements 

ปจจัยทางธรรมชาติ และสังคมที่มีผลตอการอพยพ และการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและแบบแผนการใชที่ดินทั้งในเขตเมือง

และชนบท ตลอดจนแนวโนม การเปล่ียนแปลงของแผนดังกลาว 
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30. SES268 หลักการจัดการลุมนํ้า 3(2-2-5) 30. SET220 หลักการจัดการลุมนํ้า 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Principles of Watershed Management 

ความหมายลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้าและสมดุลทาง

นิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมนํ้าเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการ

ไหลของนํ้า การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลง 

และมลพิษในพื้นที่ลุมนํ้า การพัฒนาแหลงเส่ือมโทรมของพื้นที่ลุมนํ้า ความรู

เบื้องตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมนํ้าเพื่อวางแผนจัดการลุมนํ้า 

Principles of Watershed Management 

ความหมายลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้าและสมดุลทาง

นิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมนํ้าเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการ

ไหลของนํ้า การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลง 

และมลพิษในพื้นที่ลุมนํ้า การพัฒนาแหลงเส่ือมโทรมของพื้นที่ลุมนํ้า ความรู

เบื้องตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมนํ้าเพื่อวางแผนจัดการลุมนํ้า 

31. SES274 ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 31. SET221 ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Environmental and Local Resources Studies 

หลักการในการสํารวจและวิเคราะหสถานภาพของส่ิงแวดลอม

และทรัพยากรในทองถิ่นแบบผสมผสาน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น รวมถึง

การศึกษาดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐ ซ่ึงจะชวยในการวิเคราะห

ถึงศักยภาพของทองถิ่นเพื่อการวางแผนการจัดการและการพัฒนาที่เหมาะสม 

Environmental and Local Resources Studies 

 ความหมายของส่ิงแวดลอมและทรัพยากร หลักการวิเคราะห

สถานภาพของส่ิงแวดลอมและทรัพยากรในทองถิ่นแบบผสมผสาน การวิเคราะห

สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ลักษณะทาง

เศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น การศึกษาดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐ 

การวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นเพื่อการวางแผนการจัดการและการพัฒนาที่

เหมาะสม 
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32. SES321 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 3(2-2-5) 32. SET222 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Land Use Planning 

ความหมาย ความสําคัญของการใชประโยชนที่ดิน สถานภาพ

การใชที่ดินในประเทศไทย หลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใชที่ดินและ

การพัฒนาที่ดิน หลักการฟนฟูสภาพดิน การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 

Land Use Planning 

ความหมาย ความสําคัญของการใชประโยชนที่ดิน สถานภาพ

การใชที่ดินในประเทศไทย หลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใชที่ดินและ

การพัฒนาที่ดิน หลักการฟนฟูสภาพดิน และการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 

33. SES342 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 33. SET301 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Environmental Toxicology 

สารพิษในส่ิงแวดลอม กลไกความเปนพิษของสารพิษใน

ส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงแวดลอม ผลกระทบของสารพิษ

ตอระบบของรางกาย การตรวจวิเคราะห ประเมินผล และการควบคุมความเปน

พิษของสาร 

Environmental Toxicology 

สารพิษในส่ิงแวดลอม กลไกความเปนพิษของสารพิษใน

ส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงแวดลอม ผลกระทบของสารพิษ

ตอระบบของรางกาย การตรวจวิเคราะห ประเมินผล และการควบคุมความเปน

พิษของสาร 

34. SES331 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 34. SET304 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและ 

คําอธิบายรายวิชาตาม 

มคอ.1 

Environmental Pollution Control Technology 

การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม การ

ควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอมในประเทศไทย คามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและกําจัดมลพิษ แตละประเภท ไดแก มลพิษทาง

นํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน ของเสียอันตราย 

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และมลพิษทางดิน 

Environmental Pollution Control Technology  

มลพิษส่ิงแวดลอม หลักการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการบําบัด

มลพิษทางนํ้า เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษอากาศ เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ

ทางเสียงและความส่ันสะเทือน เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และ

การของเสีย มาตรการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอมของประเทศไทย มาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม  
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35. SES446 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 35. SET305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Geological Information Systems for Environmental 

Management 

ทฤษฎีแนวคิด ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะของ

ขอมูลเชิงพื้นที่และ ขอมูลอรรถาธิบาย การจัดการขอมูล การนําเขาขอมูลเรียก

ถาม แสดงผลและการวิเคราะหขอมูลใน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ

นําไปประยุกตใชกับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม การใชขอมูลระวางที่ 

ลักษณะขอมูลที่ใช การจัดการขอมูลการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลระวางที่

และขอมูลพื้นผิวในรูปสามมิต ิ

Geological Information Systems for Environmental 

Management 

ทฤษฎีแนวคิด ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะของ

ขอมูลเชิงพื้นที่และ ขอมูลอรรถาธิบาย การจัดการขอมูล การนําเขาขอมูลเรียก

ถาม แสดงผลและการวิเคราะหขอมูลใน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ

นําไปประยุกตใชกับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม การใชขอมูลระวางที่ 

ลักษณะขอมูลที่ใช การจัดการขอมูลการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลระวางที่

และขอมูลพื้นผิวในรูปสามมิต ิ

36. SES447 เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสีย 3(2-2-5) 36. SET306 เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสีย 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Wastewater Treatment Technology 

ศึกษาองคประกอบของนํ้าเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัด

นํ้าเสียแบบตางๆ การเลือกระบบบาบัดนํ้าเสียใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ และ

ลักษณะนํ้าทิ้ง มาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมและชุมชน วางแผน

จัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียพื้นฐาน 

Wastewater Treatment Technology 

ศึกษาองคประกอบของนํ้าเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัด

นํ้าเสียแบบตางๆ การเลือกระบบบาบัดนํ้าเสียใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ และ

ลักษณะนํ้าทิ้ง มาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมและชุมชน วางแผน

จัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียพื้นฐาน 
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37. SES217 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 37. SET308 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน

หนวยกิต Environment and Sustainable Development 

ศึกษาความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา แนวคิด

การพัฒนาที่ยั่งยืนในรักษสภาพแวดลอม ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบของการ

พัฒนาที่มีตอคุณภาพส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 

Environment and Sustainable Development  

ศึกษาความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา แนวคิด

การพัฒนาที่ยั่งยืนในรักษาสภาพแวดลอม ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบของการ

พัฒนาที่มีตอคุณภาพส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 

38. SES235 การติดตามและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 38. SET309 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา

เล็กนอยตาม มคอ.1 

Environmental Monitoring 

ความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ชนิด 

การวางแผน และประโยชนที่ไดรับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน คุณภาพนํ้า และคุณภาพอากาศ 

Environmental Monitoring   

ความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ชนิด 

การวางแผน และประโยชนที่ไดรับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ การปนเปอน

สารพิษในส่ิงแวดลอม และการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 

39. SES267 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 39. SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา 

จํานวนหนวยกิต และ

คําอธิบายรายวิชาตาม 

มคอ.1 

Principles of Natural Resources Management 

หลักการ และทฤษฎีเบื้องตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลวัตประชากร และผลกระทบที่เกิดขึ้น การบูรณาการผสมผสานรูปแบบ 

วิธีการ เครื่องมือในการปองกัน แกไข และจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบและ

ยั่งยืน การสรางนโยบาย มาตรการ 

Principles of Natural Resources Management and 

Environment 

ความหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะ

การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมการมี

สวนรวมเพ่ือการจัดทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการและย่ังยืน 
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40. SES364 การอนุรักษและจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 40. SET311 การอนุรักษและจัดการพลังงาน 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Energy Conversation and Management 

ความสําคัญของพลังงานตอชีวิตตอระบบนิเวศและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สถานการณและวิกฤติการณพลังงานของโลก ผลกระทบ

ของการใชพลังงานตอส่ิงแวดลอม นโยบายพลังงานของประเทศ พลังงาน

ทดแทน การใชและการอนุรักษพลังงาน 

Energy Conservation and Management   

ความสําคัญของพลังงานตอชีวิตตอระบบนิเวศและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สถานการณและวิกฤติการณพลังงานของโลก ผลกระทบ

ของการใชพลังงานตอส่ิงแวดลอม นโยบายพลังงานของประเทศ พลังงาน

ทดแทน การใชและการอนุรักษพลังงาน 

41. SES371 การวางผังเมืองและผังภาค 3(2-2-5) 41. SET312 การวางผังเมืองและผังภาค 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Urban and Regional Planning 

ทฤษฎีการวางผังเมือง โครงสรางและการกระจายตัวของ

ประชากร การวางแผนการใชที่ดินในเขตเมืองและชนบท การกําหนดเขตการใช

ประโยชนที่ดิน กฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การวางผังจราจร การ

วางผังเพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

Urban and Regional Planning 

ทฤษฎีการวางผังเมือง โครงสรางและการกระจายตัวของ

ประชากร การวางแผนการใชที่ดินในเขตเมืองและชนบท การกําหนดเขตการใช

ประโยชนที่ดิน กฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การวางผังจราจร การ

วางผังเพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

42.  -  42. SET313 การประเมินความเส่ียงทางส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย

และตาม มคอ.1  Environmental Risk Assessment 

คําจํากัดความที่เก่ียวของกับการประเมินความเส่ียง หลักการ

เก่ียวกับความเส่ียง แนวคิดการบริหารความเส่ียง กระบวนการประเมินความ

เส่ียง การประเมินความเส่ียงในทางปฏิบัติ รูปแบบของการประเมินความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ การประเมินความเส่ียงตอสารมลพิษ และ

การประเมินความเส่ียงเชิงนิเวศ 
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43. SES315 แบบจําลองส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 43. SET402 แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน

หนวยกิต Environmental Modeling 

จํากัดความ ชนิดของแบบจําลองทางส่ิงแวดลอม แนวคิดและ

หลักการวางแผนขั้นพื้นฐานทางระบบส่ิงแวดลอม กระบวนการและเทคนิคใน

การพัฒนาแบบจําลองทางส่ิงแวดลอมการประมวลผล วิเคราะห และประยุกต

แบบจําลอง การนําเสนอขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศทางส่ิงแวดลอม 

Environmental Modeling 

คําจํากัดความและชนิดของแบบจําลองทางส่ิงแวดลอม แนวคิด

และหลักการวางแผนขั้นพื้นฐานทางระบบส่ิงแวดลอม กระบวนการและเทคนิค

ในการพัฒนาแบบจําลองทางส่ิงแวดลอมการประมวลผล วิเคราะห และ

ประยุกตแบบจําลอง การนําเสนอขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศทางส่ิงแวดลอม 

46. SES409 การมีสวนรวมและการส่ือสารความเส่ียงทาง

ส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 46. SET403 การมีสวนรวมและการจัดการความขัดแยงทาง

ส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชาให

ทันสมัยและตาม มคอ.1 

Environmental Participation and Risk Communication 

ความหมายของการมีสวนรวมและการส่ือสารความเส่ียงทาง

ส่ิงแวดลอม ประเภทและรูปแบบของการมีสวนรวม การมีสวนรวมระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติการ มิติการมีสวนรวม ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมแนวทาง

การศึกษาการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนในการ

อนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม การจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางส่ิงแวดลอม  การ

จัดการความขัดแยงทางส่ิงแวดลอม การแกไขความขัดแยง การทําประชาพิจารณ 

และการส่ือสารความเส่ียงที่เนนการตัดสินใจ 

Environmental Participation and Conflict Management 

ความหมายของการมีสวนรวมและการส่ือสารความเส่ียงทาง

ส่ิงแวดลอม ประเภทและรูปแบบของการมีสวนรวม การมีสวนรวมระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติการ มิติการมีสวนรวม ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมแนวทาง

การศึกษาการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนในการ

อนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม การจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางส่ิงแวดลอม การ

จัดการความขัดแยงทางส่ิงแวดลอม การแกไขความขัดแยง การทําประชาพิจารณ 

และการส่ือสารความเส่ียงที่เนนการตัดสินใจ 
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43. SES350 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

2(90) 43. SET316 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

1(45) 

 

ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 

และหนวยกิต ตาม 

มคอ.1 Preparation for Professional Experience in 

Environmental Science 

ฝกความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพอยางมีความสุข การ

พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ฝกทักษะในดาน

เครื่องมือวิเคราะห และทักษะงานดานธุรการและเอกสาร การศึกษาดูงาน และ

ฝกภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณวิชาชีพ 

Preparation for Professional Experience in 

Environmental Science and Technology 

ฝกความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพอยางมีความสุข 

การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ ฝก

ทักษะในดานเคร่ืองมือวิเคราะห และทักษะงานดานธุรการและเอกสาร

การศึกษาดูงาน และฝกภาคสนามเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณวิชาชีพ 

44. SES351 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

1(45) 44. SET317 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

1(45) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา 

ตาม มคอ.1 

Preparation for Cooperative Education in 

Environmental Science 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับลักษณะของงานและโอกาสของสถานประกอบการ

แบบตางๆ เปนการกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง ทักษะ เจตคติ สรางความ

เชื่อม่ันตนเอง พรอมทั้งการศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ทองถิ่น และฝกสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ 

Preparation for Cooperative Education in 

Environmental Science and Technology 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับลักษณะของงานและโอกาสของสถานประกอบการ

แบบตางๆ เปนการกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง ทักษะ เจตคติ สรางความ

เชื่อม่ันตนเอง พรอมทั้งการศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ทองถิ่น และฝกภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

170 



171 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม (ตอ)  

47. SES452 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

5(450) 47. SET406 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

5(450) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา 

ตาม มคอ.1 

Field Experience in Environmental Science 

ใหมีการฝกงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบทั้งใน

หนวยงานของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามความสนใจของนักศึกษา โดยเขา

รวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จัดทําโครงการกับหนวยงานที่ เขารับการฝก

ประสบการณวิชาชีพทางส่ิงแวดลอม สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได 

Field Experience in Environmental Science and 

Technology 

ใหมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบทั้งใน

หนวยงานของภาครัฐเอกชน และชุมชน ตามความสนใจของนักศึกษา โดยเขา

รวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จัดทําโครงการรวมกับหนวยงานที่เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางส่ิงแวดลอม สามารถนําเสนอผลงานของวิชาการได 

48. SES453 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 6(640) 48. SET407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

6(640) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา 

ตาม มคอ.1 

Cooperative Education in Environmental Science 

ใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติงานจริงทั้งในหนวยงานของภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนภายใตการควบคุมของฝายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี 

Cooperative Education in Environmental        

 Science and Technology 

 ใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติงานจริงทั้งในหนวยงานของภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนภายใตการควบคุมของฝายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ฌ 

แผนบริหารความเสีย่ง 
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แผนบริหารความเสีย่ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ระบุความเสี่ยง 
 

ความเส่ียง (ภารกจิหลัก/กจิกรรมของหลักสูตร) ปจจัยเส่ียง 

ดานจํานวนนักศึกษาไมไดตามเปาหมายและจํานวนลดลง 

F 

1. นักศึกษายายไปเรียนหลักสูตรอื่น 

2. นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 

ดานการเรียนการสอน นักศึกษา ตดิ   F 

P 

นักศึกษายงัปรับตัวกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยยงัไมได 

  

  

  

  

  

 

หมายเหตุ : S1 มีคาระหวาง 20-25 (สูงมาก), F มีคาระหวาง 10-19 (สูง) และ O, P มีคาระหวาง 1-9 
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การประเมินและวิเคราะหความเสีย่ง 

 

ความเส่ียง (ภารกจิ

หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ

สูญเสีย 

(ปจจัยเส่ียง) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเส่ียง(ระดับ 

ความเส่ียง) 

(1)×(2) 

ระดับความเส่ียง 

      

จํานวนนักศึกษาไมได

ตามเปาหมายและจํานวน

ลดลง 

นักศึกษายายไปเรียน

หลักสูตรอื่น 4 2 4 x 2 = 8 1 

 นักศึกษาลาออกไปเรียน

มหาวิทยาลัยอื่น 
2 2 2 x 2 = 4 1 

ดานการเรียนการสอน 

นักศึกษา ติด F 

นักศึกษายงัปรับตัวกับ

การเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยยงัไมได 

5 2 5x 2 = 10 2 

 

หมายเหตุ :  ระดับความเสี่ยง 3 มีคาระหวาง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได), 2 มีคาระหวาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง)  

   และ 1 มีคาระหวาง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได) 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ลําดับ ความเส่ียง (ภารกจิหลัก/

กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 

 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู

แลว 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธจีัดการความเส่ียง 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

1 

นักศึกษาลาออก แตงตัง้อาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแล 

 

 
 

.........ยอมรับ 

..ควบคุม 

.......ถายโอน 

.......หลีกเลี่ยง 

 

2 นักศึกษาจํานวนลดลง - เรงจัดทําหลักสูตรเพ่ือเปดชอง

ทางการรับตรง 

- จดัทําประชาสัมพันธหลักสูตรตาม

โรงเรียนมัธยมตางๆ และทาง 

Website มหาวิทยาลัย 

 

 

 .......ยอมรับ 

..ควบคุม 

........ถายโอน 

.......หลีกเลี่ยง 

 

3 นักศึกษาการเรียน ตดิ F - แตงตัง้อาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแล

ติดตามการเรียน 

- จดัใหมีการเรียนชดเชย 

  .......ยอมรับ 

..ควบคุม 

........ถายโอน 

.......หลีกเลี่ยง 

 

หมายเหตุ ชอง 3  หมายถึง ม ี     หมายถึง มีแตไมสมบรูณ    ×  หมายถึง ไมม ี

 ชอง 4  หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย   หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ   ×  ไมไดผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบตัิงาน

โครงการ/กจิกรรม/ดาน

ของเรื่องที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ที่มีอยู 

 

 

 

(2) 

ระดับ 

ความเส่ียง  

 

 

 

(3) 

การจัดการ 

ความเส่ียง 

 

 

 

(4) 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 

(ปจจัยเส่ียง) 

 

 

 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 

(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  

 

 

(6) 

กําหนดเสรจ็/

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

(7) 

- โครงการประชาสัมพันธ

หลักสูตรใหมากขึ้นใหหลัก

หลายชองทางมากขึ้น 

- จดัใหมีการเรียนชดเชย 

และการปรับพ้ืนฐานวิชา

วิทยาศาสตร 

 

- จัดทําประชาสัมพันธ

หลักสูตรตามโรงเรียน 

มัธยมตางๆ และทาง 

Website มหาวิทยาลัย 

-จัดการเขาพบท่ีปรึกษา 

ความเสีย่งสูง 

- ใหคําอธิบายและ

พูดคยุกับนักศึกษา 

- ประชุมวางแผน

ควบคุม 
นักศึกษาอยากไป

เรียนท่ีอื่น 

- ความพรอมทีมงาน

จัดทําหลักสูตร ใน 

การปรับแกได 

ตลอดเวลา 

- จดัทําตารางเวลา 

และควบคุมใหเปนไป

ตามเวลาท่ีกําหนดไว 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

 

ผูรายงาน อาจารย ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ 

ประธานกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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