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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25461531101351
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
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 ทีม่ ีความรูและสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบใน
การนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ………………..…… เมือ่ วันที่ ……………
เดือน…………………… พ.ศ. .....................
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ ………………..…… เมื่อวันที่ …………… เดือน…………………… พ.ศ. .....................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูประกอบวิชาชีพวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่กําหนดในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2558 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
8.2 ผูควบคุมมลพิษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน
วิทยาศาสตร สาขาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และดานควบคุมมลพิษ ไดแก ผูควบคุมมลพิษทางน้ํา
ผูควบคุมมลพิษอากาศ ผูควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผูควบคุมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
8.3 นักวิทยาศาสตร นักวิชาการสิ่งแวดลอม เจาหนาที่สิ่งแวดลอม นักวิชาการประจําหองปฏิบัติการ
สิ่งแวดลอม ของหนวยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม
8.4 นักวิเคราะหนโยบายและแผนทางสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
8.5 บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
8.6 บริษัทที่ปรึกษาการทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
8.7 นักจัดกิจกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
8.9 ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป
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9. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปที่จบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับ ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสาวนิสา
พักตรวิไล

ตําแหนง
คุณวุฒิ – สาขาวิชา
วิชาการ
ผูชวย วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศาสตราจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)

2

นางสาวมณทิพย
จันทรแกว

อาจารย

3

นางสาวณัฐสิมา
โทขันธ

อาจารย

4

นายวีระวัฒน
อุนเสนหา

อาจารย

5

นางขนิษฐา
ภมรพล

อาจารย

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สิ่งแวดลอม)
วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม. (การจัดการ สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ. ศึกษาศาสตร (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปร.ด. (เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ)
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
สิ่งแวดลอม) (หลักสูตร
นานาชาติ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

ปที่จบ
2556
2547
2543
2550
2542
2560
2553
2545
2558
2551
2549
2556
2547

2548
2545

4
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กลาวถึงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความ
เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ดังนี้
1) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อการ
ผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวยพื้นที่ปาไมจงึ ถูกบุก
รุกทําลายเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ในป พ.ศ. 2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป พ.ศ. 2556
2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดิน
มี ป ญ หาความเสื่ อ มโทรมของดิ นจากการใช ป ระโยชน ที่ ไม ถู กต อ งตามหลั ก วิ ชาการ ทํ า ให ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรลดลงไปดวย รวมทั้งเกิดกษัยการของดินเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ยังมีปญหาพื้นที่สู งชันหรือพื้นที่
ภูเขาที่มีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาด
การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจาย
สิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจาก
การสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนในดานอื่นๆ
เพิ่ มมากขึ้ น เช น การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํา ชายฝ ง โดยเฉพาะการทํ า นากุ ง การขยายตั ว ของเมื อ งและ
อุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป พ.ศ. 2504 ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง
1.5 ลานไร ในป พ.ศ. 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยาง
จริงจัง โดยไมอนุญาตการต อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป พ.ศ.2534 และห ามการใชประโยชนอื่นๆ แต
อยางไรก็ตามในระหวางป พ.ศ. 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้นในป พ.ศ. 2554 ผลผลิตประมง
ทะเลมี ปริ มาณเพี ยง 1.61 ลา นตั น ซึ่ งลดลงจากป พ.ศ. 2549 ที่ มีปริ มาณ 2.42 ล านตัน ในขณะที่ พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําที่เพิ่มมากขึ้น
4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น
ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 30 ปที่ผานมา แตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป พ.ศ.
2555 ตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54
ของความตองการใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดย
น้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 76 ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิง
พาณิชยขั้นตนในป พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 อยูที่ระดับ 1,981บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่าํ กวา
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อัตราขยายตัวของของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยในป พ.ศ. 2555 การเพิ่มขึ้นของของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศรอยละ 1 ในขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.6
5) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 25
ลุมน้ําหลัก มีน้ําทาตามธรรมชาติปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่การพัฒนาแหลงเก็บกัก
น้ําในประเทศมี ความจุ คิด เป นร อยละ 28 ของปริ มาณน้ํา ทา ธรรมชาติ มี แอ งน้ํ าบาดาลทั้ งหมด 27 แอ ง
สามารถกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได
โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวม 68,200 ลานลูกบาศกเมตรตอป อยางไรก็ตามการพัฒนาน้ํา
บาดาลขึ้นมาใชมีขอ จํากัดในเรื่อ งของความคุ มทุน เนื่องจากมีคา ใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการ
สํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป พ.ศ. 2557 มีปริมาณน้ําประมาณ 151,750
ลา นลู กบาศก เมตร โดยที่ ศักยภาพของการเข าถึ ง แหลง น้ํ า ของภาคส วนต างๆ มีจํ า นวน 102,140 ล า น
ลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําไดตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร
11.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
ปญ หาสิ่ ง แวดล อมมี แ นวโนม เพิ่ มขึ้ นตามการขยายตั วของเศรษฐกิ จ และชุมชนเมื อ งที่
เพิ่มขึ้น โดยมีปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ ดังนี้
1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวโนมอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นตอวันจากวันละ 1.04 กิ โลกรัมตอคนตอวัน ในป พ.ศ. 2553 เปนวันละ 1.11
กิโลกรัมตอคนในป พ.ศ. 2557 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และ
มีการนําขยะมูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 18 ทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้น
ถึง 19.9 ลา นตั น ในป พ.ศ. 2556 ของเสีย อันตรายในป พ.ศ. 2557 มีป ระมาณ 2.69 ล านตั น โดยขยะ
อิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยน
อยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้หากภาครัฐไมมีมาตรการ
หรื อ มี ก ฎหมายควบคุ ม การรี ไ ซเคิ ล ขยะอย า งครบวงจร ขณะที่ ก ารจั ด การของเสี ย อั น ตรายจาก
ภาคอุต สาหกรรมสามารถจัด การไดประมาณรอยละ 70โดยภาคอุตสาหกรรมมี การนํา ของเสียอั นตราย
กลั บ มาใชป ระโยชน ใหม มากขึ้ น แต ยัง พบการลั กลอบทิ้ง กากอุ ตสาหกรรมในหลายพื้ นที่ อ ย างต อ เนื่ อ ง
เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
2) มลพิษทางอากาศยังเกินเกณฑมาตรฐานหลายแหงและมีแนวโนมดีขึ้นในป พ.ศ. 2557
ตรวจพบสารมลพิษทางอากาศเกินเกณฑมาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแก
ฝุนละออง กาซโอโซนและสารอินทรียระเหยงาย โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองทีย่ งั คง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่นอยางเชน กรุงเทพมหานคร ปทุมธานีเชียงใหม และ
ขอนแกน ตรวจพบสารเบนซินเกินเกณฑมาตรฐานแตอยางไรก็ตามโดยสวนใหญมีแนวโนมลดลงจากปที่ผาน
มา เนื่องจากไดรับการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีคุณภาพและอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้นเมื่อตนป
พ.ศ. 2557 สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครพบปญหาดานปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงเชนกัน
สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป พ.ศ.
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2555 และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน ตลอดจนความเขมงวดในการตรวจจับรถควันดํา
แตอยางไรก็ตามปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกลาวมีสาเหตุหลักเกี่ยวกับปริมาณรถยนตมีจํานวนมาก
สําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยความรวมมือ
และการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนที่ดีขึ้น
3) คุณภาพน้ํา อยูในเกณฑดีและมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวงเวลา 10 ปที่
ผานมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลง
น้ําที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจาก
การเกษตรการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนมีจํานวน
ไมเ พียงพอตอการบําบั ดน้ํ าเสี ยที่ เพิ่ มขึ้นตามการขยายตั วและการเจริ ญเติบโตของชุ มชน โดยปจจุ บัน มี
ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นได
เพียงรอยละ 31
4) กาซเรือนกระจก โดยประเทศไทยมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตรา
การเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตาม
ปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติ
ฉบับที่ 2 การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก
ในป พ.ศ. 2543 ปริมาณ 229.08 ลา นตันคารบ อนไดออกไซดเ ทียบเทา และเพิ่ มขึ้นเปน 265.9 ล านตั น
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป พ.ศ. 2547 ซึ่งปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลด
กาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกใน
ภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มี
ความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
11.3 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุ บันผูค นเริ่ มตระหนักรูถึ งวิ ถีชีวิต และคุณค าดั้ งเดิมที่ เป นอยูอย างเรี ยบง ายมากขึ้ น
นํามาซึ่งบริการตางๆ อยางหลากหลาย เชน แพทยทางเลือก สินคาซึ่งเปนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และการ
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในดานตางๆ มากขึ้นการปรับตัวของประชากรที่กําลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ซึ่งสงผลตอมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรสนิยมของผูบริโภคไปสูการนิยมบริโภคสินคาเปน
ประโยชน ต อ สุ ข ภาพและเป นมิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มมากขึ้ น นอกจากนั้ น รสนิ ย มด า นการท อ งเที่ ย วของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่หันมานิยมการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสรางองคความรูดานการบริโภคที่ยั่งยืนใหกับประชาชน ผานกระบวนการศึกษา
ในระบบ
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11.4 การเขาสูสังคมสีเขียว
การพัฒนาที่ขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอสภาวะ
สิ่ ง แวดล อ มและการดํ า รงชี วิต ของมนุ ษ ย ในป จ จุ บั นทั้ ง ในระดั บ โลก ระดั บ ประเทศจนถึ ง ระดั บ ชุ มชน
แผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) ถือเปนแผนแมบทของโลกวาดวยเรื่องการพัฒนาที่สมดุลและไดเนนย้ําให
ประเทศสมาชิกสานตอและนําประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เปนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ สรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกแกประชาชน โดยทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนชุมชนและทองถิ่นของตนเองสูสังคมสีเขียว (Green City) ที่เชื่อมโยงความรวมมือกันเปน
เครือขายทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,852 แหง และหนวยงานราชการที่เปนรูปธรรม ซึ่งมุงพัฒนา 1
จังหวัด 1 เมืองนาอยู สอดคลองตามแนวทางยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 โดยมุงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อยกระดับสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยูและสิ่งแวดลอม
เมืองยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 133
ตอนพิเศษ 257 ง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2559 ภายในปการศึกษา 2561 ดังนั้นจากสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของประเทศ
ไทย ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมยังคงมีความจําเปนเพื่อรองรับนโยบายในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
อยางมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
11.5 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Sustainable Development Goals: SDGs) เปนกรอบการพัฒนา
ระยะยาวเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ไดแก (1) ดานความมั่นคง (2)
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (6) การ
ปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยหนึ่งในยุทธศาสตรชาติซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดวยการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยการพัฒนาประเด็นการจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบบริหาร
จัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
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11.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานสิ่งแวดลอม
ป ญ หาเรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม เป น ป ญ หาที่ มี ค วามสํ า คั ญ ควบคู กั บ การพั ฒ นาความ
เจริ ญ ก า วหน า ซึ่ ง เป นป ญ หาร ว มกั น ของทุ กประเทศ กล า วคื อ การพั ฒ นายิ่ ง รุ ด หน า ป ญ หาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม และภาวะมลพิษก็ยิ่งกอตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่กําลัง
ประสบกับปญหาดังกลาวอยูในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาใหความสําคัญกับอัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชนแตไมไดมีการวางแผนการจัดการที่
เหมาะสมเพื่อรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น ทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง ศาสตร
พระราชาคือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญจะเปนวิธีการทีจ่ ะทํานุบํารุง และปรับปรุงสภาพ
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นในดานตางๆ อาทิเชน การอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา
และปาไมดังนั้น รูปแบบจัดการเรียนการสอน นอมนําศาสตรพระชาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11. ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของสถานการณสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและ
องคความรูใหมๆ ในการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่มีคุณสมบัติและคุณภาพ
ตามแนวทางมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อสนองความตองการกําลังคนที่ยังขาดแคลนอยูมากในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน
องคกรอิสระ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคอุตสาหกรรม โดยกําลังคนที่ผลิตนั้นตองมีความรู ทักษะ
พรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งในดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานภาพที่เหมาะสมตอภูมิสังคม เผยแพรความรูทาง
วิชาการสูสังคมไดอยางเหมาะสม เปนผูมีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ซึ่งเปนไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา
กาวหนาดานเทคโนโลยี”
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุ มธานี มีภาระหนาที่ใน
การปฏิบัติ งานที่กํา หนดในพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่ ง
มาตรา 7 มหาวิทยาลัยเป นสถาบันอุด มศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิ น
ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน สําหรับมาตรา 8 กําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยขอ 7 กําหนดใหมี
การศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชี พของคนในท อ งถิ่ น รวมถึ ง การแสวงหาแนวทางเพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด การ
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ เปนมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ แหงเดียวของประเทศ และเปน
สถาบันที่นอมนําแนวทางการําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
จากสถานการณดานทรัพยากรของประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่
สงผลกระทบต อทรั พกรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอ มที่ มีผ ลตอ ปรั ชญาของมหาวิ ทยาลัย ดัง นั้น การพั ฒนา
หลักสูตรจึงตองเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่มีความเปนมืออาชีพ มีความรูและ
ทักษะ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะดาน
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได
ในบางรายวิชาตามความสนใจของนักศึกษาแตละคน สําหรับนักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชา
เลือกเสรีได เชน พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศชานเมือง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา
การมีสวนรวมและการสื่อสาร ความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตน
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิ ทยาลั ย คณะ และอาจารยผู รับผิ ด ชอบหลั กสูต รวางแผนการดํ า เนิ นงานรวมกันในการ
ประสานงาน และการใหความรวมมือกับสาขาวิชาอื่นในการจัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน
ในด านเนื้ อหาสาระ การจั ดตารางเรี ยน และตารางสอบ การกํา หนดกลยุ ทธ ในการสอน การวัด ผลและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนักศึกษาที่มาเลือกเรียนเปนวิชา
เลือกเสรีนั้น ก็ตองมีการประสานงานกับคณะตนสัง กัดเพื่อทราบถึงผลการเรี ยนรูของนักศึกษาใหมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนดวยศาสตรพระราชา
1.2 ความสําคัญ
นั กศึ กษาหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ มต อ งมี ค วามรู และทั กษะด า นการปฏิ บั ติ การทั้ ง ใน
ภาคสนาม และวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ตองมีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพนั้น
เปนนักคนควาเรียนรูตลอดเวลา เพื่อไปประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม มีกระบวนการคิดหาเหตุผล
เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา วิธีแนวคิดดวยตนเอง และประกอบอาชีพที่สวนใหญตอง
เกี่ยวของพบปะกับคนที่ไมรูจักกันมากอน คนที่มาจากหนวยงานอื่นๆ และคนที่จะเปนผูบังคับบัญชาหรือ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งความสามารถที่จะปรับตัวเขาหากลุมคนของบัณฑิตในหลักสูตรนี้จะเขาไปมีบทบาทใน
การติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ มและการวิเ คราะหผลกระทบสิ่ งแวดล อม เพื่อ สงเสริมแนวทาง
ปฏิบั ติที่ดีในการอนุรักษ ปรั บปรุง และแกไขสิ่ง แวดลอ มและทรัพยากรใหแ กชุมชนและท องถิ่นไดอ ยา ง
เหมาะสม เพื่อสรางโอกาสในการแขงขันดานการคา การลงทุน เขาสูยุค “ประเทศไทย 4.0” สังคมสีเขียว
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (SDGs) ซึ่งจําเปนตองมีเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความสมดุล
ของการพัฒนา สภาพแวดลอมที่ดี และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรตอไป
1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูในศาสตรสิ่งแวดลอมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั อิ ยางกวางขวาง
และเปนระบบ และสามารถนําไปปรับใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาโดย
ใชความรูใ นศาสตรสิ่งแวดลอม
4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการสื่อสารและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
5) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกระดับอยางเหมาะสม
6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดานการวิจัย มีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร- 1. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สม่ําเสมอ
และเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม ใหมี 2. พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 1. ติดตามความเปลีย่ นแปลงใน
กับความตองการของผูใชบัณฑิต ความตองการของประกอบการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
2. เชิญผูเชี่ยวชาญและผูใชบัณฑิต
เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร

3. พัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนดานการเรียนการสอน
และบริการวิชาการใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ดานวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมให
ปฏิบตั ิงานจริง
4. สงเสริมใหมีการใชความรูเพื่อ
การแกไขปญหาในสถานการณ
จริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2. รายงาน/เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร
1. รายงานผลการประเมินความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

2. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มตี อ บัณฑิตในทักษะ
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิตโดยเฉลีย่ ใน
ระดับดี
1. สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสาย 1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
สนับสนุนทํางานบริการวิชาการแก
อาจารยและบุคลากรใน
องคกรภายนอก
หลักสูตร
2. อาจารยและบุคลากรทุกคนใน
2. จํานวนอาจารยและบุคลากร
หลักสูตรไดรบั การพัฒนาวิชาการ
ในหลักสูตรไดรับการพัฒนา
และ/หรือวิชาชีพ
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
1. ใหนักศึกษาทํางานวิจัย/ปญหา
1. รายงานการวิจยั /ปญหาพิเศษ
พิเศษที่สามารถนําผลไปใชงานได
ของนักศึกษา
จริงหรือนําความรูไปประยุกตใช
งานเพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสังคมตอไป
2. จัดใหนักศึกษาออกไปฝก
2. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประสบการณวิชาชีพกับสถาน
ประกอบตอนักศึกษาเฉลีย่ ใน
ประกอบทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ระดับดี
โดยมีการประสานความรวมมือ
กับสถานประกอบการนั้นๆ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละ
ภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จั งหวัดปทุ มธานี วาดวยการจั ดการศึ กษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการเริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาที่เรียนสายวิทย-คณิต หรือ
เรียนทางวิทยาศาสตร
2) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานีวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) ทักษะความรูและการสื่อสารดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2) ทักษะความรูและปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3) ทักษะการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูระดับอุดมศึกษา
4) ประสบการณและความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทําแบบวัดประเมินความรูดานภาษาอังกฤษกอนเปดภาคการศึกษา กรณีมี
ผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว หลักสูตรจะมอบหมายใหมีการสอนเสริม เพื่อปรับพื้นฐาน
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ความรูใหสามารถเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2) ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทําแบบทดสอบประเมินความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรกอนเปด
ภาคการศึ กษา กรณีมีผ ลการทดสอบไม ผา นเกณฑ มาตรฐานจะกํ า หนดให มีการเรี ย นการสอนปรั บ พื้ น
ฐานความรูใหสามารถเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหอาจารยที่
ปรึกษาทําหนาที่ใหคําปรึกษา ดูแล กํากับ และติดตามอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนตักเตือนใหเกิดประโยชนแก
นักศึกษา รวมทั้งใหรูนพี่ที่มีความประพฤติดีคอนใหคําแนะนําในดานตางๆ
4) แนะนําอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพื่อใหนักศึกษาใหม
รูจักและคุนเคย รวมทั้งความเปนเอกลักษณของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2562
25
25
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2563
2564
2565
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
75
100
25

2566
25
25
25
25
100
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. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดําเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 คาทีด่ ินและสิง่ กอสราง
2.3.2 คาครุภัณฑ

1,816,320 1,907,136 2,002,492 2,102,617 2,207,748
30,000
60,000
90,000 1,200,000 1,500,000

รวมรายรับ

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

460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 คาวัสดุ
2.4 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
2.2 คาครุภัณฑ
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทําวิจยั
4.2 การบริการวิชาการ
รวมรายจาย

2562
1,816,320

ปงบประมาณ
2563
2564
1,907,136 2,002,492

2565
2566
2,102,617 2,207,748

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

460,000
50,000

460,000
100,000

460,000
150,000

460,000
200,000

460,000
200,000

100,000
25,000

100,000
25,000

100,000
25,000

100,000
25,000

100,000
25,000

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
ระบบการศึกษาเป นแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.1) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)
ไมนอยกวา
- วิชาคณิตศาสตร
ไมนอยกวา
- วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ
ไมนอยกวา
- วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ
ไมนอยกวา
- วิชาฟสิกสรวมบทปฏิบัติการ
ไมนอยกวา
(2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
- วิชาเคมีวิเคราะหรวมบทปฏิบัติการ
ไมนอยกวา
- วิชาเคมีอินทรียรวมบทปฏิบัติการ
ไมนอยกวา
- วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ
ไมนอยกวา
- วิชาสถิติ
ไมนอยกวา
2.2) วิชาเฉพาะดานบังคับ
ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา
(2) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา
- วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม ไมนอยกวา
- วิชาดานเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
(3) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา
(4) กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม
ไมนอยกวา
2.3) วิชาเลือกเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
4) หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม
ไมนอยกวา

139 หนวยกิต
36
91
41

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

26
6
8
8
4
15
4
4
4
3
38
6
15
9
6
12
5
12
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
36
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
91
2.1) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
41
(1) กลุมวิชาแกน(พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) 26
- วิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา
6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
Calculus and Analytic Geometry 1
SMS102 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
- วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา
8
SCH104 เคมี 1
Chemistry 1
SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1
Laboratory in Chemistry 1
SCH106 เคมี 2
Chemistry 2
SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2
Laboratory in Chemistry 2
- วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา
8
SBT104 ชีววิทยา 1
Biology 1
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1
SBT106 ชีววิทยา 2
Biology 2
SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
- วิชาฟสิกสรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา
4
SPY102 ฟสิกสทั่วไป
General Pysics
SPY103 ปฏิบตั ิการฟสิกสทั่วไป
General Pysics Laboratory
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)

17
(2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน ไมนอยกวา
15
- วิชาเคมีวิเคราะหรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา
4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SCH232 เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Laboratory in Analytical Chemistry
- วิชาเคมีอินทรียรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา
4
SCH222 เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Laboratory in Organic Chemistry
- วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ ไมนอยกวา
4
SCH252 ชีวเคมี
Biochemistry
SCH253 ปฏิบัติการชีวเคมี
Laboratory in Biochemistry
- วิชาสถิติ ไมนอยกวา
3
SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอมและสถิติ
Environmental Research Methodology and Statistics
2.2) วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา
38
(1) กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม
6
SET101 พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Environmental Science Foundation
SET102 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
Environmental Technology
(2) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา
15
- วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม ไมนอยกวา 9
SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม
Solid and Hazardous Waste and Its Control
SET202 มลพิษทางน้ําและการควบคุม
Water Pollution and Its Control
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หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หนวยกิต
3(2-2-5)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 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 นโยบายและกฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
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)
เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
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 ทัง้ 3 กลุมวิชาดังตอไปนี้ โดยมีจาํ นวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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 สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห
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) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี
SET304 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Pollution Control Technology
SET305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Geological Information System for Environmental
Management
SET306 เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
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(3) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ
Natural Disasters and Management
SET215 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน
Sustainable Semi-urban Ecological and
Environmental Development
SET216 ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism Resources
SET217 ทรัพยากรทีด่ ินและสิ่งแวดลอม
Land Resources and Environment
SET218 ทรัพยากรปาไม
Forest Resources
SET308 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
SET309 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
Environmental Monitoring
SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Principle of Natural Resources Management
and Environment
SET219 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย
Human Settlements
SET220 หลักการจัดการลุมน้ํา
Principles of Watershed Management
SET221 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา
Environmental and Local Resources Studies
SET222 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
Land Use Planning
SET311 การอนุรักษและจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
SET312 การวางผังเมืองและผังภาค
Urban and Regional Planning

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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 โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
4) กลุมวิชาปฏิบตั กิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง
จํานวน ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
(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 ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติการศึกษา
สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบ
ไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3
หนวยกิต ***
หมายเหตุ : ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว และตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 1 เปนการบงบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 เปนการบงบอกถึงสาขาวิชา
เลขตัวที่ 1 เปนการบงบอกถึงระดับความยากงาย
เลขตัวที่ 2 และ 3 เปนการบงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมูวิชาในหลักสูตร
SBT หมูว ิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
SMS หมูว ิชาคณิตศาสตรประยุกต
SCH หมูว ิชาเคมี
SPY หมูว ิชาฟสิกส
SET หมูว ิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี VGE หมูว ิชาศึกษาทั่วไป
สิ่งแวดลอม
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิทยาศาสตรพื้นฐาน)

หมวดวิชาเฉพาะดาน (บังคับ)

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGExxx วิชาศึกษาทั่วไป
SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
SCH104 เคมี 1
SCH105 ปฏิบตั ิการเคมี 1
SBT104 ชีววิทยา 1
SBT105 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
SET101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
รวมหนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

หนวยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
22

23

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิทยาศาสตรพื้นฐาน)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGExxx วิชาศึกษาทั่วไป
SCH106 เคมี 2
SCH107 ปฏิบตั ิการเคมี 2
SBT106 ชีววิทยา 2
SBT107 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
SPY102 ฟสิกสทั่วไป
SPY103 ปฏิบตั ิการฟสิกสทั่วไป
SET102 เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
รวมหนวยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิทยาศาสตรพื้นฐาน)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน)
หมวดวิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGExxx วิชาศึกษาทั่วไป
SMS102 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ
SCH232
SCH233
SET201
SET202
SET213

เคมีวิเคราะห
ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห
ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม
มลพิษทางน้ําและการควบคุม
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
รวมหนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

หนวยกิต
7
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
22

หนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
22

24

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน)
หมวดวิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)
หมวดวิชาเลือกเฉพาะดาน

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGExxx วิชาศึกษาทั่วไป
SCH222 เคมีอินทรีย
SCH223 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย
SET203 มลพิษอากาศและการควบคุม
SET212 เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
xxxxxx กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
xxxxxx กลุมวิชาการจัดการสิง่ แวดลอม
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
VGExxx วิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
SCH252 ชีวเคมี
(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน) SCH253 ปฏิบตั ิการชีวเคมี
หมวดวิชาเฉพาะดาน
SET303 ระบบการจัดการสิง่ แวดลอมและมาตรฐานสากล
(บังคับ)
SET307 การจัดการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชา
หมวดวิชาเลือกเฉพาะดาน xxxxxx กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
xxxxxx กลุมวิชาการจัดการสิง่ แวดลอม
รวมหนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

หนวยกิต
6
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
3
22

หนวยกิต
4
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
3
20

25

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิทยาศาสตรเฉพาะดาน)
หมวดวิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLExxx วิชาศึกษาทั่วไป
SET315 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสิง่ แวดลอมและสถิติ

หนวยกิต
3
3(2-2-5)

SET302
SET314

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

เทคโนโลยีสีเขียว
สัมมนาและการสือ่ สารทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
หมวดวิชาเลือกเฉพาะดาน xxxxxx กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
xxxxxx กลุมวิชาการจัดการสิง่ แวดลอม
หมวดวิชาประสบการณ
SET316 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
ภาคสนาม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หรือ
SES317 การเตรียมสหกิจศึกษาศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หมวดวิชาเลือกเสรี
xxxxxx xxxxxx
รวมหนวยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
(บังคับ)

หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLExxx วิชาศึกษาทั่วไป
SET401 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
SET404 จริยธรรมสิ่งแวดลอม
SET405 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
xxxxxx xxxxxx
รวมหนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

3
3
1(45)

1(45)
3
14

หนวยกิต
3
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3
13
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หมวดวิชา
หมวดวิชาประสบการณ
ภาคสนาม

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SET406 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หรือ
SET407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
รวมหนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

หนวยกิต
5(450)

6(640)
5 หรือ 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 ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธและการหา
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธและหลักเกณฑโลปตาล ปริพันธ
SMS102

คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ
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 เทคนิคการแยกสารใหบริสุทธิ์ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร และอุณหพลศาสตร
SCH105

ปฏิบตั ิการเคมี 1
1(0-3-2)
Laboratory in Chemistry 1
ปฏิบัติ การเกี่ยวกับเทคนิคการชั่ งสาร การแยกของผสม การแยกสารโดยโครมาโทกราฟแบบ
กระดาษ การเตรี ยมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี การหาผลึ ก
น้ําเลี้ยงในสารประกอบ และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาเคมี 1 (SCH104)
SCH106

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
จลนพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคมีอินทรีย การจําแนกสารประกอบเคมีอินทรี ย
ไฮบริไดเซชัน พันธะเวเลนซในสารประกอบอินทรีย และเคมีสิ่งแวดลอม
SCH107

ปฏิบตั ิการเคมี 2
1(0-3-2)
Laboratory in Chemistry 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี เซลลไฟฟาเคมี การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว การตกผลึก
เทคนิ คการสกัด สารเคมี การแยกสารโดยวิ ธีโ ครมาโทกราฟ การวิเ คราะห ปริ มาณออกซิ เจนในน้ํา และ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาเคมี 2 (SCH106)
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SBT104

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต
SBT105

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1(0-3-2)
Biology Laboratory 1
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใชกลอง
จุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุข องสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
SBT106

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การ
ขนสงและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทํางานของระบบตางๆ พันธุศาสตร พฤติกรรม และการปรับตัว
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
SBT107

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
1(0-3-2)
Biology Laboratory 2
ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนสาร เชนการแพร ออสโมซิส เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การ
หายใจ การขนสง การคายน้ํา การทํางานของระบบตางๆ เชนระบบกลามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ประสาท ฮอรโมนสัตว ฮอรโมนพืช พันธุศาสตร พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
SPY102

ฟสิกสทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Physics
ระบบ หนวย และการวัดปริมาณทางฟสิกส การเคลื่อนที่ในลักษณะตางๆ งาน กําลัง พลังงาน
โมเมนตัม สมบัติของสสาร คลื่นกล และคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง เสียง สนามไฟฟา และของไหล อุณหพลศาสตร กัมมันตภาพรังสี ฟสิกสยุกตใหม
SPY103

ปฏิบตั กิ ารฟสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาฟสิกสทั่วไป
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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

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย
Laboratory in Oragaic Chemistry
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย (SCH222)

1(0-3-2)

SCH232

เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
บทบาทของเคมีวิเคราะห สารละลายและหนวยความเขมขน แนวคิดของสมดุลเคมี ในระบบ
วิเคราะห ระดับขั้นการแตกตัวของอิเล็กโทรไลตออน การหาคาคงตัว การแตกตัวเปนไอออน แบบแผนของ
การแยก และการระบุชนิดของแคตไอออนและแอนไอออนอนินทรีย การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะห
โดยการไตรเตรทแบบตางๆ
SCH233

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห
Laboratory in Analytical Chemistry
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาเคมีวิเคราะหพื้นฐาน (SCH232)

1(0-3-2)

SCH252

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
โครงสร า งหน า ที่ แ ละหลั ก การเมทาบอลิ ซึ ม ของชี ว โมเลกุ ล การหายใจระดั บ เซลล
คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน เอนไซม กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน และเกลือแร รวมถึงหลักการของพันธุศาสตร
เชิงชีวเคมีที่เกี่ยวของกับกฏนิวคลีอิกและโปรตีน
SCH253

ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Laboratory in Biohemistry
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาชีวเคมี (SCH252)
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SET101

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระบบนิเวศ ความสมดุลในธรรมชาติ สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
SET102

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Technology
พื้นฐานทางเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีการควบคุมและบําบัดมลพิษ
เทคโนโลการใชทรัพยากร เทคโนโลยีการบําบัดของเสีย เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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

มลพิษทางน้ําและการควบคุม
3(2-2-5)
Water Pollution and Its Control
วัฏจักรน้ํา แหลงน้ําบนพื้นโลก การใชน้ํา คุณสมบัติของน้ํา แหลงกําเนิดน้ําเสีย สถานการณ
และภาวะน้ําเสีย ผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา มาตรการปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษทางน้ํา วิธีการ
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน
SET203

มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(2-2-5)
Air Pollution and Its Control
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมลพิษอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับมลพิษอากาศ เทคโนโลยีการเผา
ไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ
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SET204

มลพิษทางเสียงและการควบคุม
3(2-2-5)
Noise Pollution and Its Control
ความหมายของเสียง การไดยิน การวิเคราะหเสียง การตรวจวัดระดับเสียง เสียงภายนอกอาคาร
และเสียงในชุมชน มลพิษทางเสียงในอาคารและอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางเสียง การ
ควบคุมและปองกันมลพิษทางเสีย กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับเสียง
SET205

การเก็บตัวอยางและวิเคราะหมลพิษสิง่ แวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Pollution Sampling and Analysis
หลักการเก็บตัวอยางและการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอมในการตรวจวิเคราะห การสํารวจพื้นที่
และกํ าหนดจุด เก็บตั วอย าง การกําหนดความถี่ ในการเก็ บตัวอยา ง การเตรียมความพรอ มกอ นออกเก็ บ
ภาคสนาม วิธีปฏิบัติงานในการเก็บตัวอยาง การสงตัวอยางเขาสูหองปฏิบัติการ และกระบวนการวิเคราะห
ตัวอยางจากมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ และพื้นที่ที่มีปญหาสารมลพิษในสิ่งแวดลอม
SET206

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(2-2-5)
Climate Change
ความหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคประกอบและโครงสรางของชั้นบรรยากาศ
วิทยาศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน มวลอากาศ และการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SET207

มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม
3(2-2-5)
Environmental Pollution and Its Control
ความรูพื้นฐานเรื่องมลพิษสิ่งแวดลอม มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษ
ทางเสียง มลพิษทางอาหาร มลพิษขยะมูลฝอย สถานการณมลพิษสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน
แนวทางปองกัน แกไข และควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
SET208

มลพิษทางดินและการจัดการ
3(2-2-5)
Soil Pollution and Management
ความรูเกี่ยวกับดินเบื้องตน สารพิษในดิน แหลงกําเนิด ประเภท การเคลื่อนยาย การเปลี่ยน
รูปและปฏิกิริยา การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหสารพิษในดิน การประเมินผลกระทบมลพิษทางดิน และ
การจัดการทรัพยากรดินอยางยั่งยืน
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SET209

ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
3(2-2-5)
Laboratory in Environmental Science and Technology
ความรูเบื้องตนในการใชหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม การใชเครื่องมือ การเก็บตัวอยาง และ
การตรวจวัดดัชนีชี้วัดพืน้ ฐานดานกายภาพ เคมี และชีวภาพในสิ่งแวดลอมทางดิน น้ํา อากาศ เสียง และสาร
ปนเปอนในระบบนิเวศ รวมทั้งบทปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเพื่อปองกัน แกไข และลดมลพิษสิ่งแวดลอม
SET210

สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห
3(2-2-5)
Water Pollutants and Analysis
แหล ง น้ํ า และความสํ า คั ญ ของน้ํ า ลั ก ษณะสํ า คั ญ ทางกายภาพและทางเคมี ข องน้ํ า
แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพิษทางน้ํา ความเขมขนของสารมลพิษ เครื่องมือวิเคราะห การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทางกายภาพ เคมี และทางชีววิทยา กฎหมายและขอบังคับมลพิษทางน้ํา
SET211

มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise Pollution and Vibration
แหลง กํา เนิ ด เสี ยงและความสั่นสะเทือ น มาตรฐานและกฎหมายเสีย งรบกวนและความ
สั่นสะเทื อน ธรรมชาติ ของคลื่นเสี ยงหูกับการได ยิน เสี ยงภายนอกอาคารและชุมชนเสี ยงในอาคารและ
คุณสมบัติการลดเสียง เสียงจากการคมนาคมแหลงกําเนิดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของมลพิษ
ทางเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัดเสียงเทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางเสียง
และการสั่นสะเทือนในภาคอุตสาหกรรม และการปองกันกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับเสียงและความ
สั่นสะเทือน
SET212

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Economics
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตร
กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม เทคนิ ค วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น มู ล ค า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหตนทุน และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในปองกัน แกไข และจัดการสิ่งแวดลอม
SET213

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Policies and Laws
ศึกษาหลักเกณฑทางนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การสรางนโยบายและการ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดลอม นโยบายและขอบังคับในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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SET214

ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติและการจัดการ
3(2-2-5)
Natural Disasters and Management
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบการ
ปองกัน การเตรีย มรับสถานการณภั ยพิบัติ การวิเคราะหแ ละประเมินความเสี่ยงและความเสียหาย การ
วางแผนเชิงนโยบายและพื้นที่ และการตัดสินใจ การวางแผน การฟนฟู หลักการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ระดับตางๆ เครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางยั่งยืน
SET215

การพัฒนาสิ่งแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Semi-urban Ecological and Environmental Development
ความหมายของนิเวศชานเมือง ความหมายและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โครงสราง
ระบบนิเวศชานเมือง หลักการจัดการนิเวศชานเมืองดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม การประเมิน
สภาพแวดลอมนิเวศชานเมือง เครื่องมือในการจัดการนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน
SET216

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
Ecotourism Resources
ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรทอง
เที่ ย งเชิ ง นิเ วศอย า งยั่ ง ยื น องค กรที่เ กี่ ยวข อ งกั บ การจั ดการทรั พยากรทอ งเที่ย ว การกํา หนดมาตรฐาน
ทองเที่ยวการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ บทบาทความรับผิดชอบและความ
รวมมือของผูที่เกี่ยวของในการอนุรักษ การศึกษานอกสถานทีท่ างทรัพยากรทองเที่ยวเชิงนิเวศ
SET217

ทรัพยากรทีด่ ินและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Land Resources and Environment
ความสํ า คั ญ ของทรั พยากรดิ นและสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การทรั พยากรดิ นและที่ ดิ นเพื่ อ
การเกษตรและสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น ความสั มพั นธ ข องทรั พยากรธรรมชาติ ภ ายใต ร ะบบนิ เ วศทาง
การเกษตร ปจจัยและสาเหตุที่กอใหเกิดมลพิษทางดิน แนวทางการจัดการทรัพยากรดินที่ไมเหมาะสมตอการ
ใชประโยชนและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
SET218

ทรัพยากรปาไม
3(2-2-5)
Forest Resources
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของปาไม การจําแนกปาไมของประเทศไทย ปญหาที่
เกิดกับทรัพยากรปาไม กฎหมายเกี่ยวกับปาไม การอนุรักษและการจัดการปาไม
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SET219

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย
3(3-0-6)
Human Settlements
ปจจัยทางธรรมชาติ และสังคมที่มีผลตอการอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย รูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานและแบบแผนการใชที่ดินทั้งในเขตเมืองและชนบท ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแผน
SET220

หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-2-5)
Principles of Watershed Management
ความหมายลุมน้ํา โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ําและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการ
ลุมน้ําเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของน้ํา การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน
อุทกภัย ความแหงแลง และมลพิษในพื้นที่ลุมน้ํา การพัฒนาแหลงเสือ่ มโทรมของพื้นที่ลุมน้ํา ความรูเบือ้ งตน
ในการสํารวจและวิเคราะหลุมน้ําเพือ่ วางแผนจัดการลุมน้ํา
SET221

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Environmental and Local Resources Studies
ความหมายของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร หลักการวิเคราะหสถานภาพของสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรในทองถิ่นแบบผสมผสาน การวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น การศึกษาดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐ การ
วิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นเพื่อการวางแผนการจัดการและการพัฒนาที่เหมาะสม
SET222

การวางแผนการใชประโยชนทดี่ ิน
3(2-2-5)
Land Use Planning
ความหมาย ความสําคัญของการใชประโยชนที่ดิน สถานภาพการใชที่ดินในประเทศไทย
หลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใชที่ดินและการพัฒนาที่ดิน หลักการฟนฟูสภาพดิน และการวาง
แผนการใชประโยชนที่ดิน
SET301

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Toxicology
สารพิษในสิ่งแวดลอม แหลงที่มาและการแพรกระจายของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม กลไก
ความเปนพิษของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตอระบบรางกาย
การตรวจวิเคราะห การประเมินผลสะสมสารพิษ และการควบคุมความเปนพิษของสาร
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SET302

เทคโนโลยีสีเขียว
3(2-2-5)
Green Technology
แนวคิด หลักการ และวิธีการของเทคโนโลยีสีเขียว เครื่องมือและการประยุกตเทคโนโลยีสีเขียว
สําหรั บการจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันมลพิษและลดของเสียที่แหลงกํ าเนิด กลไกการพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาด การประเมิ นวัฏจักรชี วิตผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พลั งงานสี เขี ยวเพื่อการนุ รักษ
พลั ง งานและสิ่ งแวดล อม รอยเท า คาร บอน ผลิ ตภั ณฑ ที่ เป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อ ม ฉลากสิ่ งแวดล อม การ
ประยุกตใชและบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนตองานดานเทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
SET303

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรฐานสากล
3(2-2-5)
Environmental Management Systems and International Standards
ความเปนมาของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม หลักการวิเคราะหระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม นโยบายสิ่งแวดลอม ขอกําหนด ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานตาม
ระบบและการประยุกตใชในองคกร การบูรณาการมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการองคกรที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
SET304

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Pollution Control Technology
การพั ฒนาเทคโนโลยี ในการควบคุมมลพิษสิ่ งแวดลอม การควบคุ มมลพิษสิ่ง แวดล อมใน
ประเทศไทย คามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการควบคุมและกําจัดมลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมลพิษดิน
SET305

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Geological Information System for Environmental Management
ทฤษฎี แ นวคิ ด ด า นระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร ลั กษณะของข อ มู ล เชิ ง พื้ นที่ แ ละข อ มู ล
อรรถาธิ บาย การจัด การข อมู ล การนํา เข า ข อมู ล เรี ย กถาม แสดงผลและการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรและการนําไปประยุกตใชกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมการใชขอมูลระวางที่
ลักษณะขอมูลที่ใชการจัดการขอมูลการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลระวางที่และขอมูลพื้นผิวในรูปสามมิติ
SET306

เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
ศึกษาองคประกอบของน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสียแบบตางๆ การเลือก
ระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ และลักษณะน้ําทิ้ง มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมและ
ชุมชน วางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียพื้นฐาน
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SET307

การจัดการสิง่ แวดลอมตามศาสตรพระราชา
3(2-2-5)
The King’s Philosophy for Environmental Management
แนวคิดเบื้องตนของการจัดการ วิสัยทัศนของการจัดการ วิทยาการการจัดการสิ่งแวดลอม
ลักษณะงาน กลไก สมรรถนะและแนวทางการวางแผน นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอ ม หลักการจัดการ
สิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน การจัดการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชาดานทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม
SET308

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Environment and Sustainable Development
ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในรักษา
สภาพแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบของการพัฒนาที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
SET309

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Monitoring
ความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ชนิด การวางแผน และประโยชน
ที่ได รับ จากการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ง แวดล อม วิธีการติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพดิน คุณภาพน้ํ า
คุณภาพอากาศ การปนเปอนสารพิษในสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
SET310

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Principle of Natural Resources Management and Environment
ความหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานการณการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมการมีสวนรวมเพื่อการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการและยั่งยืน
SET311

การอนุรักษและจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Conservation and Management
ความสํ า คั ญ ของพลั ง งานต อ ชี วิ ต ต อ ระบบนิ เ วศและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
สถานการณและวิกฤติการณพลังงานของโลก ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม นโยบายพลังงาน
ของประเทศ พลังงานทดแทน การใชและการอนุรักษพลังงาน
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SET312

การวางผังเมืองและผังภาค
3(2-2-5)
Urban and Regional Planning
ทฤษฎีการวางผังเมือง โครงสรางและการกระจายตัวของประชากร การวางแผนการใชที่ดิน
ในเขตเมืองและชนบท การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน กฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การ
วางผังจราจร การวางผังเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
SET313

การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Risk Assessment
คําจํากัดความที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยง หลักการเกี่ยวกับความเสี่ยง แนวคิดการ
บริหารความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในทางปฏิบัติ รูปแบบของการ
ประเมินความเสี่ ยง การประเมิ นความเสี่ ยงทางสุ ขภาพ การประเมิ น ความเสี่ย งต อ สารมลพิ ษ และการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศ
SET314

สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
1(0-2-1)
Seminar and Communication in Environmental Science and Technology
การนําเสนองานในประเด็นที่สนใจหรือนวัตกรรมใหมๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม โดยการคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวทางการเขียนรายงานบทความทางวิชาการ ภาษาและการ
สื่อสารทางสิ่งแวดลอม รูปแบบการนําเสนอ การอภิปราย และกระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาการ
SET315

ระเบียบวิธวี ิจัยทางสิ่งแวดลอมและสถิติ
3(2-2-5)
Environmental Research Methodology and Statistics
หลักการและขั้นตอนในการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หนวยทดลอง กรรมวิธีการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของงานทดลอง ขั้นตอนและสิ่งพิจารณาในการวางแผน
ทดลอง สถิติพื้นฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสองตัวอยางดวยคาที แผนการทดลองสุม สมบูรณ
และบล็อกสมบูรณ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณทางสถิติ
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SET316

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1(45)
สิ่งแวดลอม
Preparation for Professional Experience in Environmental Science
and Technology
ฝกความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน การรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพอยางมีความสุข การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ ฝกทักษะในดานเครื่องมือวิเคราะห และทักษะงานดานธุรการและเอกสารการศึกษาดูงาน และฝก
ภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณวิชาชีพ
SET317

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Environmental Science
and Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานและโอกาสของสถานประกอบการแบบตางๆ เปนการกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง ทักษะ
เจตคติ สรางความเชื่อมั่นตนเอง พรอมทั้งการศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น และฝก
ภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ
SET401

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
หลักการของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ศัพทควรรู ระบบการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย กฎหมายที่เ กี่ยวของ องคประกอบของการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอ ม
กิจกรรมและโครงการที่ตองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การ
เขียนรายงาน การตรวจรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และการตรวจติดตามตามมาตรการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
SET402

แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Modeling
คําจํากัดความและชนิดของแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการวางแผนขั้น
พื้ นฐานทางระบบสิ่ ง แวดล อ ม กระบวนการและเทคนิ ค ในการพั ฒ นาแบบจํ า ลองทางสิ่ ง แวดล อ มการ
ประมวลผล วิเคราะห และประยุกตแบบจําลอง การนําเสนอขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

39
รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

SET403

การมีสวนรวมและการจัดการความขัดแยงทางสิง่ แวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Participation and Conflict Management
ความหมายของการมีสวนรวมและการสื่อสารความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม ประเภทและรูปแบบ
ของการมีสวนรวม การมีสวนรวมระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มิติการมีสวนรวม ปจจัยสงเสริมการมีสวน
รวมแนวทางการศึกษาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
สิ่งแวดลอม การจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางสิ่งแวดลอม การจัดการความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม การแกไข
ความขัดแยง การทําประชาพิจารณ และการสื่อสารความเสี่ยงที่เนนการตัดสินใจ
SET404

จริยธรรมสิ่งแวดลอม
1(0-2-1)
Environmental Ethics
ศึกษาความความสําคัญ และบทบาทเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของนัก
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การเชื่อมโยงเรื่องจริย ธรรมและระบบนิเวศ
ลักษณะของนักสิ่งแวดลอมที่พึงประสงคในการทํางานดานสิ่งแวดลอม การเขียนโครงการ การนําเสนองาน
อยางมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
SET405

ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3(0-6-3)
Special Problems in Environmental Science and Technology
การทบทวนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัย การนําเสนอโครงรางหัวขอปญหาพิเศษและ
การวิเคราะหความเปนไปไดของการทําปญหาพิเศษ มุงเนนการใชนวัตกรรมและแนวคิดใหมในแกปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิมไดและเปนประโยชนตอสังคม กระบวนการในการดําเนินการหาขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงาน การศึกษาอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
SET406

การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 5(450)
Field Experience in Environmental Science and Technology
ใหมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบทั้งในหนวยงานของภาครัฐเอกชน
และชุมชน ตามความสนใจของนักศึกษา โดยเขารวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัดทําโครงการรวมกับหนวยงานที่เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
สิ่งแวดลอม สามารถนําเสนอผลงานของวิชาการได
SET407

สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
6(640)
Cooperative Education in Environmental Science and Technology
ใหนักศึกษามีการฝกปฏิบตั ิงานจริงทัง้ ในหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และชุมชนภายใตการ
ควบคุมของฝายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ–นามสกุล
นางสาวนิสา
พักตรวิไล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชาเอก

ผูชวย
วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศาสตราจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)

2

นางสาวมณทิพย
จันทรแกว

อาจารย

3

นางสาวณัฐสิมา
โทขันธ

อาจารย

4

นายวีระวัฒน
อุนเสนหา

อาจารย

5

นางขนิษฐา
ภมรพล

อาจารย

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สิ่งแวดลอม)
วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ. ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(ประถมศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ)
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
สิ่งแวดลอม) (หลักสูตร
นานาชาติ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มนุษย)
วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
2561 2562 2563 2564
2556 12 12 12 12
2547
2543
2550
2542

12

12

12

12

2560

12

12

12

12

2558
2551
2549

12

12

12

12

2556

12

12

12

12

2553
2545

2547

2548
2545
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ–นามสกุล

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชาเอก

นางสาวนิสา
พักตรวิไล

ผูชวย วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศาสตรา- วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
จารย
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
นางสาวมณทิพย อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
จันทรแกว
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

นางสาวณัฐสิมา
โทขันธ

อาจารย

4

นายวีระวัฒน
อุนเสนหา

อาจารย

5

นางขนิษฐา
ภมรพล

อาจารย

ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดลอม)
วท.ม. (ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

สถาบันการศึกษา

ปที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
2561 2562 2563 2564
2556 12 12 12 12
2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2543
2550
2542

12

12

12

12

2560

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2553

12

12

12

12

12

12

12

12

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ. ศึกษาศาสตร(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ)
พระจอมเกลาธนบุรี
วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สิ่งแวดลอม) (หลักสูตร
นานาชาติ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มนุษย)
วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

2545

2558
2551
2549
2556
2547

2548
2545

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)
ตามขอบังคับ สภาวิชาชีพวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี วาดวยเรื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุ ม
สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 กําหนดให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสาขาวิชาชีพกอนเขาสูต ลาดแรงงาน ดังนั้น หลักสูตรจึง
กํา หนดใหกลุ มวิ ชาปฏิ บั ติการและฝกประสบการณ วิ ชาชี พ เป นวิชาบั งคั บ และจั ด แผนการเรีย นสํา หรั บ
นักศึกษาที่ตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาไดจึงจะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาแทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู ป ระสบการณ ภ าคสนามของนั กศึ กษาสาขาวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีดังนี้
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางดาน
วิทยาศาสต มีความเขาใจในหลักการและการเรียนรูภาคทฤษฏีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือได
อยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบ วินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร และสามารถปรับตัวเขากับระเบียบของสถาน
ประกอบการได
5) มี ความในการคิด วิเคราะห แกปญ หาอยา งเป นระบบ มีความกลา ในการแสดงออก และนํ า
ความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงานหรืองานวิจัย เปนการนําความรูในศาสตรมาบูรณาการ ฝกในการแกปญหา
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ควรเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการใชงานจริง
หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองคกรที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงาน
หากโครงงานสํา เร็จ หรื อเป นโครงงานที่มุง เน นการสร างผลงานวิ จัย เพื่อ พั ฒนางาน ซึ่ งเปนรายวิ ชาที่ มี
มาตรฐานผลการเรียนรูครบ 5 ดาน ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ความรับผิดชอบ
และทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห ทั้ง ทางคณิ ต ศาสตร การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน มีการนําเสนองาน มีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชน
ที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถทํางานเปนทีมและทํางานรวมกับผูอื่นได
2) สามารถวางแผนและดําเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยได
3) สามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถแกปญหาโดยวิธีวิจัยได
4) สามารถใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล
5) สามารถสื่อสาร อธิบาย อภิปราย และนําเสนองานวิจัยไดอยางเหมาะสม
6) มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
7) มีจรรยาบรรณในการทําวิจัยและการนําเสนอขอมูล
8) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูล การนําเสนองาน และจัดทํารูปเลม
รายงานตามรูปแบบที่กําหนด
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) เตรียมความพรอมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 3 ใหเขารวมฟงการนําเสนอสัมมนา เคาโครงและ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4
2) มี การกํ า หนดชั่ วโมงการประชุ มนั กศึ กษา การให คํ า ปรึ กษา จั ด ทํ า บั นทึ กการให คํ า ปรึ กษา
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานวิจัยทางเว็บไซต ใหศึกษาตัวอยางโครงงานหรือวิจัย แนะนําวิธีการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา
3) จัดการเรียนการสอนทางสถิติและการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค การคนควาขอมูล การวางแผน
การทดลอง การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
อาจารย ที่ป รึ กษาทํา การประเมินผลจากความก า วหน าในการทํา โครงงาน รู ป เล มรายงาน และกรอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน อีกสวนเปนการประเมินโดยคณะกรรมการจํา นวนไมนอยกวา 3 ทานในสอบการ
นําเสนอโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกีย่ วของทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั อิ ยูในเกณฑดี สามารถ
ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของศาสตร
และสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ มีปฏิบตั ิการ แบบฝกหัด โครงงาน และ
กรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรู
กับปญหาจริง
2. มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนา
รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานใน
ความรูเพือ่ พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม ภาคบังคับ และปรับตามวิวฒ
ั นาการของศาสตร มี
โจทยปญ
 หาที่ทา ทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูใน
การพัฒนาศักยภาพ
3. คิดเปน ทําเปน เลือกวิธีการแกปญหาไดอยาง
ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ
เปนระบบและเหมาะสม
โครงงานใหนักศึกษาไดฝกคิดอยางเปนระบบ ฝก
ปฏิบตั จิ ริง และฝกแกปญหาดวยวิธีที่เหมาะสม
มากกวาการทองจําเพียงอยางเดียว
4. มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความสามารถใน
โจทยปญ
 หาหรือโครงงานของรายวิชาตางๆ ควรจัด
การทํางานรวมกับผูอ ื่น มีทักษะการบริหารจัดการ ใหทํางานเปนทีมหรืองานกลุมมากกวารูปแบบงาน
และทํางานเปนหมูคณะ
เดี่ยว เพือ่ สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอ ื่นและฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
5. รูจักแสวงหาความรูด วยตนเอง และสามารถ
ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสบื คนขอมูล
ติดตอสือ่ สารกับผูอ ื่นไดเปนอยางดี
การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบนอกเหนือจากการ
นําเสนอในชั้นเรียนและเผยแพรความรูที่ไดระหวาง
นักศึกษาดวยกันเอง หรืออธิบายใหกับผูสนใจ
ภายนอกรับรูไดเปนอยาง
6. มีจิตอาสา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สงเสริมและจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาภายใต
การดูแลของอาจารยที่ปรึกษา รวมทัง้ จัดกิจกรรมคืน
สูเหยา เพื่อสรางแรงบันดาลใจ แลกเปลีย่ นเรียนรู
และหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจาก
ศิษยเกาสูศ ิษยปจ จุบัน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในดานความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงตอ
เวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบตอสังคม
3) มีระเบียบวินัย
4) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณคาของสิง่ แวดลอม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การเปนแบบอยาง
2) กําหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ชัดเจน
3) การมอบหมายใหศึกษาคนควาโดยระบุแหลงอางอิงใหครบถวน ถูกตอง
4) การกําหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2) ตรวจสอบการเขาชั้นเรียน การสงงานครบ ตรงตามเวลาที่กําหนด
3) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาที่มีการอางอิงครบถวน ถูกตอง การไมคัดลอกผลงานของผูอื่น
4) การเขารวมกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.2 ความรู
2.2.1 การเรียนรูดานความรู
1) มีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน
2) มีความเขาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญในรายวิชาหรือศาสตร
ของตนไดอยางถูกตอง
3) มีความรูหลักการและทฤษฏีที่สัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและเปน
ระบบ ไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและจริยธรรม
4) มีความรูในศาสตรอื่น เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสามารถนํามาบูรณาการ
กับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5) มีความรอบรูและสามารถติดตามสถานการณและความกาวหนาทางวิชาการ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

46
6) มีความรูในกฎระเบียบและขอบังคับรวมทั้งขอกําหนดวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชกระบวนการการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเปนรูปแบบ
การเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ 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) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาที่มีเนื้อหาครบถวน ถูกตอง
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสม่ําเสมอ
2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะที่เกี่ยวของในศาสตรของตน
เพื่อนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
3) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
4) สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรู
ทางทฤฏีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาในการตัดสินใจนั้น
5) สามารถประยุกตความรู ความเขาใจ และทักษะทางสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เพื่อนําไปสู
การปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) จัดกิ จกรรมการอภิ ปราย การระดมสมอง การคิ ดวิ เคราะห สัง เคราะห การเชื่ อมโยง
ความรู และการสรุปผลการเรียนรู
2) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียนและการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมไดอยางเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งของตนเองและของสวนรวม
3) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถปรับตัวเข ากับสถานการณ วั ฒนธรรมองคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพไดอ ยู
อยางเหมาะสม
5) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับบุคคลอื่น
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายใหทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการนําเสนอขอมูลเปนกลุม
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ นผลการเรี ยนรู ด านทั ก ษะความสั มพั นธ ร ะหว างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตการรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สังเกตการแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม การเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและสังเกตความสัมพันธ
ระหวางผูเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรี ยนรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช
ภาษาในการคนควาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและนําเสนออยางถูกตองเหมาะสม
3) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสาร รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของการนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถระบุ เข า ถึ ง และคั ด เลื อ กแหล ง ข อ มู ล ความรู ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) สามารถติดตามความกาวหนาและมีวิจารณาณในการใชเทคโนโลยี ตลอดจนการสื่อสาร
ที่เหมาะสม
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2.5.2 กลยุ ทธ การสอนที่ ใช ในการพัฒ นาการเรี ยนรูด านทั กษะการวิเคราะห เชิ งตัว เลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายใหสืบคนขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต และฐานขอมูล
ตางๆ
2) การใชเทคโนโลยี ภาษา และการสื่อสารแบบตางๆ ในการนําเสนอขอมูล เชน การจัดทํา
โปรแกรมการนําเสนองาน (Power Point) และการจัดทําแผนที่ความคิด (Mind Map) เปนตน
3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานสืบคนขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเตอรเน็ต
2) ตรวจผลงานการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูล
3) ตรวจงานการวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา
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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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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา
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รายวิชา
14. SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
15. SCH232 เคมีวิเคราะห
16. SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
17. SCH252 ชีวเคมี
18. SCH253 ปฏิบัติการชีวเคมี
19. SET101 พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
20. SET102 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
21. SET201 ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และการควบคุม
22. SET202 มลพิษทางน้ําและการ
ควบคุม
23. SET203 มลพิษทางอากาศและ
การควบคุม
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
























































































50

51

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
1
24. SET204 มลพิษทางเสียงและ
การควบคุม
25. SET205 การเก็บตัวอยางและ
วิเคราะหมลพิษสิ่งแวดลอม
26. SET206 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
27. SET207 มลพิษสิ่งแวดลอมและ
การควบคุม
28. SET208 มลพิษทางดินและการ
จัดการ
29. SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
30. SET210 สารมลพิษทางน้ําและ
การวิเคราะห
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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52

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
1
31. SET211 มลพิษเสียงและความ
สั่นสะเทือน
32. SET212 เศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม
33. SET213 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
34. SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการจัดการ
35. SET215 การพัฒนาสิ่งแวดลอม
และนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน
36. SET216 ทรัพยากรทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
37. SET217 ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดลอม

2



3

4





5

6

3









2

4

5







1







1

2







6

















4

5







3

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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53

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
1
38. SET218 ทรัพยากรปาไม
39. SET219 การตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย
40. SET220 หลักการจัดการลุมน้ํา
41. SET221 สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรทองถิ่นศึกษา
42. SET222 การวางแผนการใช
ประโยชนที่ดิน
43. SET301 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
44. SET302 เทคโนโลยีสีเขียว
45. SET303 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมและมาตรฐานสากล
46. SET304 เทคโนโลยีการควบคุม
มลพิษสิ่งแวดลอม
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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54

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

1
47. SET305 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอม
48. SET306 เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย
49. SET307 การจัดการสิ่งแวดลอม
ตามศาสตรพระราชา
50. SET308 สิ่งแวดลอมกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
51. SET309 การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
52. SET310 หลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
53. SET311 การอนุรักษและจัด
การพลังงาน
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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55

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
1
54. SET312 การวางผังเมืองและ
ผังภาค
55. SET313 การประเมินความเสี่ยง
ทางสิ่งแวดลอม
56. SET314 สัมมนาและการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
57. SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สิ่งแวดลอมและสถิติ
58. SET316 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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56

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

5

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5





รายวิชา
1
59. SET317 การเตรียมสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
60. SET401 การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
61. SET402 แบบจําลองทาง
สิ่งแวดลอม
62. SET403 การมีสวนรวมและ
จัดการขอขัดแยงทาง
สิ่งแวดลอม
63. SET404 จริยธรรมสิ่งแวดลอม
64. SET405 ปญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
1
65. SET406 การฝกประสบการณ
วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
66. SET407 สหกิจศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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58
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด ผลและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับ หลั กสู ต รสามารถทํ า ได โดยมี ระบบประกั นคุณภาพภายในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการณ ได งานทํา ของบั ณฑิต ประเมิ นจากบั ณฑิ ต แต ล ะรุนที่ จบการศึ กษา ในด านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็ นต อความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบั ณฑิต ในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 หรือ ปที่ 5
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพือ่
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงั หวัดปทุมธานี

59
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงข องความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็ น จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ต ร หรื อ เป น อาจารย พิ เ ศษ
ต อ ความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน (1) จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการวิจัยรวมกันของ
นักศึกษาและอาจารย (2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต ามหลั ก สู ต ร ให เ ป น ไปต ามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถั มภ จั งหวั ดปทุ มธานี ว าด วยการจัด การศึ กษาระดั บอนุ ปริ ญ ญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณคาความเปนอาจารย รายละเอียด
ของหลักสูตร การจัดทํารายละเอียดตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (TQF)
ตลอดจนใหมีความรูและเขาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารยใหมในระดับหลักสูตร และ/หรือ สาขาวิชา เรื่อง วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
ผลการเรียนรู และเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
1.3 ใหอาจารยใหมเขารับการฝกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนแบบตางๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมถึงวิธีการออกขอสอบเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียด
ประสบการณภาคสนาม เทคนิคการใหคําปรึกษาแกผูเรียน
1.4 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.5 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แกอาจารยใหม
1.6 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
อาจารยใหมและอาจารยเกาตองไดรับการทบทวนฟนฟูและ/หรือพัฒนาความรูความสามารถที่ตองใชใน
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอทั้งในดานวิชาชีพและวิชาการ โดยอาจารยแตละคนควรไดรับการพัฒนาอยาง
นอยปละ 30 ชั่วโมง หรือยางนอยเขารับการอบรมประมาณปละ 1 สัปดาห
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับ
แรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3) ส งเสริ มการทํ าวิ จัย สรา งองค ค วามรู ใหม เ พื่ อพั ฒนาการเรีย นการสอนเป นหลัก และมี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและจัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และหลักสูตรมีการดําเนินงานสนับสนุนใหอาจารยปฎิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
2) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ตองอยูประจําหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 3 คน จาก 5 คน ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ทางวิ ทยาศาสตร สิ่ ง แวดลอ ม การจั ด การสิ่ ง แวดล อม วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ ม หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ มหรื อ เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล อม โดยมี ป ระสบการณ ด า นการวิ จั ย และการสอนใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมาแลวอยางนอย 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถแนะนําหรือใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหแก
นักศึกษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนขัน้ ต่าํ ปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตง ตั้งใหบุค คลดํารงตําแหนง ทางวิชาการอยา งนอย 1
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
5) สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพ
คือ 20:1 เพื่อประโยชนของนักศึกษาและอาจารยในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และ
จัดใหมีการเรีย นรูจากประสบการณต รง โดยมีการเชิญผูเชี่ ยวชาญจากภาคการศึ กษา ภาคอุตสาหกรรม
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ องคกรพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไร (NGOs) รวมถึงผูรูภูมิปญญาทองถิ่นมา
เปนอาจารยฺพิเศษเปนครั้งคราว
1.2 อาจารยประจําหลักสูตร
กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตง ตั้งใหบุค คลดํารงตําแหนง ทางวิช าการอยา งนอย 1
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงั หวัดปทุมธานี

62
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยการวัดผลลัพธจาก
การเรียนรู การมีงานทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้ง
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คือ เปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้ง
รางกายและจิตใจมีความสํานึก และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ทั้ง 5 ดาน
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยหลักสูตร
ไดมีการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ไดงานทําหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดป ระจําภายในระยะเวลา 1 ป นับ จากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทีย บกับบั ณฑิตที่สําเร็ จ
การศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ไมนอยกวารอยละ 70
3. นักศึกษา
หลักสูตรไดมีสวนรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยในกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งมอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควบคุม กํากับ ดูแล แนะแนว และให
คําปรึกษาทางวิชาการ สํารวจการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา ดังนี้
3.1 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
1) การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา โดยคณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาและ
ทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได รวมทั้งตองมีที่ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
2) การอุทธรณของนักศึกษา โดยกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด
สามารถที่จะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใน
แตละรายวิชาได
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3.2 ความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดยนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดงานทําไมเกิน 3 เดือน
2) จากผลสํ า รวจเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พบว า ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ต อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะด า น
ภาษาตางประเทศและดานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดจริง
3.3 การประกันคุณภาพดานนักศึกษา
1) การรับนักศึกษา โดยเกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับ
คุณสมบั ติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่ องมือ ที่ใชในการคัดเลือ ก ขอ มูล หรือวิธีการคั ดเลือ ก
นักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ดําเนินการดังนี้
1.1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
1.2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดําเนินการ
1.3) มีการประเมินกระบวนการ
1.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
1.5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
2) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดําเนินการดังนี้
2.1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2.2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินการ
2.3) มีการประเมินกระบวนการ
2.4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
2.5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
3) ผลที่เกิดกับนักศึกษา ดําเนินการดังนี้
3.1) การคงอยูของนักศึกษา
3.2) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3.3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย
หลั กสูต รมีระบบบริหารและพั ฒ นาอาจารย มีการประชุ ม อาจารย มอบหมายอาจารยพี่เ ลี้ย งเมื่ อ รั บ
อาจารยใหมเขาสังกัดหลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารยตามคุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล อ ม และสาขาอื่ น ๆ ที่ กี่ย วข อ ง พร อ มทั้ ง สนั บ สนุ นให อ าจารย มี
ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยดําเนินการดังนี้
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4.1 การบริหารคณาจารย
1) การรับอาจารยใหม โดยมีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของและตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
2) การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยคณาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อการ
วางแผนจัดการเรีย นการสอน ประเมินผล และใหค วามเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รวมทั้งทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร
3) การแต งตั้ ง คณาจารยพิเ ศษ สํา หรั บอาจารย พิเ ศษถื อว ามี ความสํ าคั ญมากเพราะจะเป นผู
ถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติใหกับนักศึกษาดังนั้นคณะฯ ตองกําหนดนโยบายวาใหอาจารย
พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น และ
อาจารยพิเศษจะต องเปน ผูมีประสบการณตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ํ าปริญ ญาโทหากมีวุฒิการศึกษาต่ํากว า
ปริญญาโท ตองมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป และใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั มภ จั ง หวั ด ปทุ มธานี เรื่ อ ง เกณฑ การ
พิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร
1) การบริหารและพัฒนาอาจารย ดําเนินการดังนี้
1.1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย
1.2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
1.3) ประเมินกระบวนการการดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย
1.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
2) คุณภาพอาจารย ดําเนินการดังนี้
2.1) อาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 20 ขึ้นไปของอาจารยประจําหลักสูตร
2.2) อาจารยตองมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ขึ้นไปของอาจารยประจําหลักสูตร
2.3) มี ค า ร อ ยละของผลรวมถ วงน้ํ า หนั กของผลงานทางวิ ชาการของอาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรรอยละ 20 ขึ้นไป
3) ผลที่เกิดกับอาจารย มีการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารย ดังนี้
3.1) การคงอยูของอาจารย
3.2) ความพึงพอใจของอาจารย
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน
หลั ก สู ต รมี ร ะบบบริ หารจั ด การการเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลผู เ รี ย นให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผ ลอย า งตอ เนื่ อง มี การออกแบบหลั กสูต ร กํ ากั บ การจั ด ทํา รายวิ ชา การวางระบบผู สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาการประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพ
จริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธานหลักสูตรทํา
หนาที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2559 และวัตถุประสงคของหลักสูตรระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1) มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
2) มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ คณบดีรองคณบดี
ฝายวิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
และวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเลขานุการคณะทําหนาที่ประสานงานอํานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรและการจัดการ
3) มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้
3.1) รวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
3.2) กําหนดคุณสมบัติผู เขาศึ กษา คุณลักษณะบั ณฑิตและพัฒนานักศึ กษาใหมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ตองการ
3.3) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลง
หลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชหลักสูตร
3.4) เสนออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทําการ
ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
3.5) สงเสริม สนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.6) รับผิดชอบในการกําหนดสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพที่เหมาะสมใหแกนักศึกษา จัด
อาจารยนิเทศ เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
3.7) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑและอื่นๆ อันจะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
1) การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้
1.1) แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชา
1.2) หลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอนสื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและการ
จัดทํารายงาน
2) การติดตามการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้
2.1) สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอนเพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคและขีด
ความสามารถของผูสอน
2.2) สาขาวิชาสนับสนุนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนความใฝรูของผูเรียนและใชสื่อผสม
ในการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
2.3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผลผูสอนโดย
ผูเรียนผูสอนประเมินการสอนของตนเองและผูสอนประเมินผลรายวิชา
2.4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.5) เมื่อ สิ้นสุด การเรีย นการสอนในแตล ะป สาขาวิชาจั ดทํ าร างรายงานผลการดํ าเนินงาน
หลักสูตรประจําป (มคอ.7) ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอนรายงานรายวิชาผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเสนอตอคณบดี
2.6) คณะกรรมการประจํ า หลั กสู ต รจั ด ประชุ มอาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต รวิ เ คราะห ผ ลการ
ดําเนินงานหลักสูตรประจําปและใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอนทักษะของอาจารยผูสอนในการใช
กลยุทธการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตรและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
1) จัดทํามาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล
2) มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา
3) มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจน และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
4) มีการประเมินความพึงพอใจของนั กศึกษาตอหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนทุกภาค
การศึกษา
5) เมื่อครบรอบ 4 ปสาขาวิชาเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรโดย
ประเมิ นจากการเยี่ ยมชมรา งรายงานผลการดํ าเนิ นงานหลั กสู ตรและจั ด ประเมินคุ ณภาพหลั กสู ตรโดย
นักศึกษาชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิต
6) แตง ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรที่ มีจํานวนและคุ ณสมบัติต ามหลั กเกณฑข อง สกอ.
กําหนด เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม
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ผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร ดําเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1.1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของวิชาการสาขาวิชาชีพ ดําเนินการดังนี้
(1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
(2) มีการนําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
(3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
(4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.1) กําหนดผูสอน
2.2) การกํากับติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3 – มคอ.4
2.3) กํากับกระบวนการเรียนการสอน
2.4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
2.5) บูรณาการพันธกิจตางๆ เขากับการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้
(1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(2) นําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
(3) ประเมินกระบวนการ
(4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
(5) ดําเนินการตามวงจร PDCA
3) การประเมินผูเรียน ดําเนินการดังนี้
3.1) ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3.2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
3.3) กํากับการประเมิน การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) ดําเนินการดังนี้
(1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผูเรียน
(2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
(3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูเรียน
(4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
(5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรมีการดําเนินการรวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้ง
ความพรอมของกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งจะไดรับ
มอบหมายจากหลักสูตรและคณะ
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
1) การบริหารงบประมาณ โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงิน
รายไดเพื่อจัดซื้อตําราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพือ่
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา
2) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม โดยคณะฯ มีความพรอมดานหนังสือตําราและการสืบคน
ผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลทีจ่ ะ
ใหสืบคนสวนระดับคณะก็มีหนังสือตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอยางพอเพียง ดังนี้
2.1) สถานที่แ ละอุป กรณการสอน โดยการเรี ยนการสอน การปฏิบั ติการ และการทํ าวิจั ย
หลักสูตรไดใชสถานที่ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย ดังตาราง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ
หองปฏิบัติการ ชั้น 4 ศูนยวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ ตึก 5 ชั้น 2 และ 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยวิทยาศาสตร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องวัดความเปนกรดและดาง (ภาคสนาม)
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ํา (ภาคสนาม)
เครื่องวัดปริมาณความขุนในน้ํา (ภาคสนาม)
เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (ภาคสนาม)
ชุดเก็บตัวอยางดินตะกอนทองน้ํา (ภาคสนาม)
ชุดเก็บตัวอยางน้ํา (ภาคสนาม)
ชุดเก็บตัวอยางดิน
เครื่องอังไอน้ําควบคุมอุณภูมิ (Water Bath)
ตูควบคุมอุณหภูมิ (Incubated)
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จํานวน
4 หอง
3 หอง
1 หอง
1 ศูนย
1 อาคาร
2 เครื่อง
2 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 เครื่อง
3 ตู
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ลําดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รายการ
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Autromentric Titration)
ชุดวิเคราะหสารอินทรียไนโตรเจน
เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 100 ไมครอน (TSP)
เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5)
เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม
เครื่องวัดตรวจจับกาซ MULTI-GAS DETECTOR (O2, CO, SO2)
เครื่องวัดความเขมขนของกาซ CO และ CO2
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกสความละเอียด 0.0001 กรัม
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกสความละเอียด 0.01 กรัม
ตูดดู ความชื้น (Desiccator)
เครื่องอบลมรอน (Oven)
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
ชุดเครื่องยอยความรอนสูง (Heating Mantle)
เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)
เครื่องวิเคราะหความสกปรกของน้ํา (BOD Analysis)
เครื่องกวนสารละลายอัตโนมัติ (Menatic Stirrer)
เครื่องทําน้ํากลั่นปราศจากไอออน (Deionized Water)
เครื่องดูดควันพิษ (Fume Hood)

จํานวน
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง

2.2) แหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใชสํา นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนังสือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั่วไป
มากกวา 140,000 เลม และมีวารสารวิชาการตางๆ กวา 1,800 รายการ มีตําราที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศไม นอ ยกว า 2,000 เลม และวารสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมไมนอยกวา80 รายการ ตลอดจนหลักสูตรไดมีสวนรวมในการในการเสนอรายการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรที่มีความทันสมัยและสอดคลองกับสาขาวิชาชีพทุกปงบประมาณ
นอกจากนี้ หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมกวา 5,600 เลม วารสารดานคอมพิวเตอรกวา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และ
ซีดีรอม 5,400 แผน เพื่อเปนแหลงความรูเพิ่มเติม
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3) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใช
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะฯ จะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะฯ จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด
4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยคณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ
ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยัง
ตองประเมินความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย
5) มี บุค ลากรสนั บสนุนการเรี ยนการสอนคือ ผู ชวยประจํ าห องปฏิ บัติ การที่มีความรูในการใช
อุปกรณเ ครื่องมือ ทั้งเครื่ องมือวิเ คราะหคุ ณภาพสิ่ง แวดลอม และสามารถดูแ ลบํารุงรั กษาเบื้อ งตน ซึ่ง มี
บุคลากรจํานวนเพียงพอและไมเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน
6.2 การประกันคุณภาพดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การประกันคุณภาพดานการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดําเนินการดังนี้
1) ดําเนินงานโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2) มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
3) ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผูเรียน ดังนี้
3.1) มีระบบกลไกในการประเมินผูเรียน
3.2) นําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนิน
3.3) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน
หลักสูตรมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตอไป ซึ่งมีผล
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ตามขอที่ 1–5 และมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละปการศึกษา โดยกําหนดตัว
บงชี้และเปาหมายผลการดําเนินการ ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ X X X X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
X X X X
X
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
X X X X
X
ภาคสนาม ตามเจตนารมณของการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
X X X X
X
ภาคสนาม ตามเจตนารมณของการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณของ
X X X X
X
การจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู X X X X
X
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
X X X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมของหลักสูตรทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา X X X X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
X X X X
X
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรบั การพัฒนา
X X X X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อ บัณฑิตใหม เฉลีย่
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนใหมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับหลักสูตรและ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู เชี่ยวชาญดานหลั กสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลั งการสอนใหมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 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 รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตังบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย
3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและจาก มคอ.7
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงั หวัดปทุมธานี

74

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัด ปทุ มธานี ว าด วยการจัด การศึ กษาระดั บอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อ ให การจั ด
การศึ กษาและการบริหารการศึ กษาระดับ อนุป ริญญาและปริ ญญาตรีเป นไปอยา งมีป ระสิ ทธิภ าพ อาศั ย
อํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ง ที่ 12/2557 เมื่ อ วั นที่ 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2557 จึ งออกข อ บั ง คั บ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรีย กวา “ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2558 เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“สถาบันอุ ดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่ มีการจั ดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิ ชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรม-ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ การบดี ”หมายความวา อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีที่
นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี” หมายความวาคณบดีของคณะ
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของนักศึกษา
“อาจารยที่ป รึกษา” หมายความวา อาจารย ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ งให เปนที่ปรึ กษาของ
นักศึกษาแตละหมูเรียน
“อาจารยประจํ า” หมายความวา อาจารย ที่สังกัดในมหาวิทยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นั กศึ กษาสะสมหน วยกิ ต ” หมายความว า นั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนเรี ย นและศึ กษาเป น
รายวิชาเพื่อ สะสมหน วยกิ ต ในหลั กสูต รระดับอนุปริ ญญาและปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการจัด
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
“ภาคฤดู รอ น” หมายความว า ภาคการศึ กษาหลัง ภาคการศึ กษาที่ 2 ของป การศึ กษา
ปจจุบัน และกอนภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป
“รายวิ ชา” หมายความว า วิ ช าต า งๆ ที่ เ ป ด สอนในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี
โดยเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน วยกิ ต ” หมายความว า มาตราที่ ใช แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ นักศึ กษาได รับ แต ล ะ
รายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชาที่
เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว นการเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว า การนํ า หน วยกิ ต ของรายวิ ช าใน
หลั กสู ต รมหาวิ ทยาลั ย และใหหมายความรวมถึง การนํ า เนื้ อ หาวิ ชาของรายวิ ชา กลุมวิ ชาจากหลั กสู ต ร
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยการฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาหรือชุด
วิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีความรูตาม
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา
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ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับ
นี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ขอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการโดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล ดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร
6.5 อาจารยที่ปรึกษา
ขอ 7 การแต ง ตั้ ง สภาวิ ชาการ ให เ ป นไปตามบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา 19 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ขอ 8 อํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เปนกรรมการ
9.4 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและเลขานุการ
9.5 รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบีย บ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
กอนนําเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจ ารณากลั่ นกรองบุ ค คลเพื่อ แตง ตั้ งเป นอาจารยพิเ ศษอาจารย ผู ทรงคุณวุ ฒิแ ละ
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
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10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบี ยบ ขอบังคับ ประกาศ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติจะสําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการโดย
คณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย
11.1 คณบดี เปนประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เปนกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาที่ ดังตอไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อประกอบการเรียน
การสอน
12.3 พิจารณาและกลัน่ กรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดํ า เนิ นการของรายวิ ชา (มคอ.5) รายงานผลการดํ า เนิ นการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุก
สาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูสอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษอาจารยผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยผู
ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ขอ 13 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จาก
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชานั้นๆ
ขอ 14 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาที่ ดังตอไปนี้
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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 และอาจารยผปู ระสานงานรายวิชา
14.6 เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
14.8 ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
14.9 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาดูแล
สนับ สนุนทางดานวิชาการ วิ ธีการเรี ยน แผนการเรี ยน และให มีสวนในการประเมิ นผลความกา วหน าใน
การศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแตละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอ นตอจากภาคการศึกษาที่ 2
โดยใหมจี ํานวนชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
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17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดงั นี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีการลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอ นไมเกิน
9 หนวยกิต
18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีการลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอ นไมเกิน 9 หนวยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา (Particular Time Period Education) เปนการ จัด
การศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผานระบบการสือ่ สารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตร หรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุดรายวิชา
หรือกลุมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึ กษาแบบเรี ย นครั้ ง ละรายวิ ชา (Block Course Education) เป นการจั ด
การศึกษาที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช
ภาษาต า งประเทศทั้ง หมดซึ่ ง อาจจะเป นความร วมมื อ ของสถานศึ กษาหรื อ หน วยงานในประเทศ หรื อ
ตางประเทศ และมีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบรายวิชา
เพื่อสะสมหนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดั บปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree
Program) เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกั น 2 หลักสูตร โดยผูสําเร็ จ
การศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่ 2 (The SecondBachelor’s Degree
Program) เป นการจัด การศึ กษาที่ ให ผูเ รียนที่สํ าเร็จ ปริ ญญาตรีแ ลวมาศึกษาในระดั บปริญ ญาตรี เพื่ อรั บ
ปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors Program)
เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถ ไดศึกษาตาม
ศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่นๆ ทีม่ หาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
90 หนวยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซงึ่ จัดไว 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา 120 หนวยกิต
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา 150 หนวยกิต
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) ใหมจี ํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ป ) ใช เ วลาในการศึ กษาไม นอ ยกว า 6 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี (5 ป ) ใช เ วลาในการศึ กษาไมนอ ยกว า 8 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 4 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษา
ปกติและไมเกิน 9 ปการศึกษา
20.2.2 หลั กสูต รระดับปริญญาตรี (4 ป) ใช เวลาในการศึกษาไม นอยกวา 14 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา
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20.2.3 หลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี (5 ป ) ใช เ วลาในการศึ กษาไมนอ ยกว า 7 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึ กษาของการลงทะเบียนเรี ยนแบบอื่ น ๆ ให เป นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไป
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 22 คุณสมบัตขิ องผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.2 หลั กสู ตรระดั บปริญ ญาตรี (ตอ เนื่ อง) ต องสํ าเร็จ การศึกษาระดั บอนุป ริ ญญาหรื อ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต
23.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา
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24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับ
อนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย
ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
25.1 นักศึกษาเต็มเวลาหมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม
นอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตและภาคฤดูรอ นไมเกิน 9 หนวยกิต
25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลาหมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูรอ นไมเกิน 9 หนวยกิต
ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นั กศึ กษาต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นและชํา ระเงิ นตามที่ มหาวิ ทยาลั ย กํ า หนดในแต ล ะ
ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถื อวา พนสภาพการเป นนักศึ กษาเวนแตมีการชําระเงิ นเพื่อ รักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไม
นอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียน
เรี ยนไม เกิ น 9 หนวยกิ ต ในกรณี การลงทะเบี ยนเรี ยนแบบไม เต็ มเวลาให ลงทะเบี ยนเรี ย นในแตล ะภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาที่ นักศึกษาจะสํา เร็จการศึกษา หรือนั กศึกษาที่ขอยกเวนการ
ลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิตได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบีย นเรียนไมเกิ น 25 หนวยกิ ตในภาคการศึ กษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน
ทั้งนี้ให คณบดีเ ปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร กอนการลงทะเบียน
การเป ด สอนรายวิ ชาใดในภาคฤดู รอ น ให เ ป นไปตามที่ หลั กสู ต รกํ า หนดหรื อ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา 8 สัปดาห แต
ไมเกิน 12 สัปดาหในกรณีมีความจําเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมีจํานวนชั่วโมง
เรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึ กษาที่ เ รีย นแบบเต็ มเวลาอาจลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู รอนได ในรายวิ ชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
26.3.1 วิชาที่ กําหนดไวในแผนการศึ กษาที่หลั กสู ตรใหเ ป ดสอนในภาคฤดูรอ นและ
จะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน
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26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนักศึกษาที่
เคยเรียนวิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น
26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจําเปนโดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสรางหลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
26.4 นักศึ กษาที่ไม ลงทะเบี ยนเรีย นตามวันและเวลาที่มหาวิ ทยาลั ยกํ า หนด จะถูกปรั บ
คาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
26.5 เมื่ อพ นระยะเวลาที่ มหาวิ ทยาลั ยกํ า หนด มหาวิ ทยาลั ย จะไม อนุ ญ าตให นักศึ กษา
ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูต รอื่ นได อีกหนึ่ งหลั กสู ตร และขอรั บปริญญาไดทั้งสองหลักสูต รทั้ง นี้ต องเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
26.7 นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นหรื อ ยกเว น การเรี ย นรายวิ ช าตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และได
คะแนนเฉลี่ ยสะสมอยู ในเกณฑ ที่สํ า เร็ จ การศึกษาแลว จะลงทะเบี ยนเรีย นอี กไม ได เวนแต ศึ กษาอยู ใน
ระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนด หรือเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากั ด
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นั ก ศึ กษาต อ งตรวจสอบสถานสภาพการเป นนั กศึ กษาก อ น ถ า ไม มี สิ ทธิ ในการ
ลงทะเบี ย นเรี ย น แต ไ ด ล งทะเบี ย นเรี ย นและชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาไปแล ว จะไม มี สิ ท ธิ์ ข อ
คาธรรมเนียมการศึกษานั้นๆ คืน
26.11 ผู พนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์ ลงทะเบี ยนเรี ยน หากผูพนสภาพการเป น
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นไมสมบูรณ
26.12 นั กศึ กษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นตา งมหาวิ ทยาลัย ได โดยความเห็ นชอบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ํากวา D
หรือ P กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปนโมฆะเวน
แตบางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานของ
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หลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายเพื่อใหครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร
ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดโดยจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ํานี้
ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
จนกวาจะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพื่อใหครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นๆ แทนได ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวจะไมเลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได
ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชาโดยไมนับ หน วยกิ ต หมายถึ ง การลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปน
พิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษา
ที่เรียนแบบไมเต็มเวลา
ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษที่เปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้
30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะเรียนตาม
โครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได
30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่นๆ ในตาราง
เรียนปกติ
30.4 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา
ขอ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบ
จากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษากอน
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31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจําเปนอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาไดภายใน 6
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจํานวนหนวยกิตที่คงเหลือจะตองไม
นอยกวา 9 หนวยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาคการศึกษาไม
นอยกวา 1 สัปดาห
ขอ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ล าพักการเรียนหรื อถูกมหาวิทยาลัยสั่ งใหพักการเรียน จะตองชําระเงิ น
คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน3 สัปดาห
แรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอน มิฉะนัน้
จะตองเสียคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 33 การวั ดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและการ
ประเมินผล
หมวด 6
การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
ขอ 34 การเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะ
มีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ํากวารอยละ 60 ใหยื่นคํารอง
ขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ กอนการสอบ
ปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห สําหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผลการเรียนเปน
F หรือ NP
ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตร ถาผูใด
ปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ
35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองประพฤติตน
ตามระเบี ยบและปฏิบัติตามข อกําหนดทุกประการ หากฝ าฝน อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ ยงในหน วยงานฝ ก
ประสบการณวิชาชีพหรื อสหกิ จศึกษาอาจพิจารณาส งตัวกลับและดํา เนินการให ฝกประสบการณวิชาชี พ
หรือสหกิจศึกษาใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงั หวัดปทุมธานี

88
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระบบนี้ ใช สํ า หรั บ การประเมิ นผลการศึ กษาในรายวิ ชาที่ บั ง คั บ เรี ยนตามหลั กสู ต ร
ระดับคะแนนที่ถือวาไดรับการประเมินผานตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใด
ต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือ กถาไดระดับคะแนน F สามารถ
เปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได สวนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับคะแนนต่ํา
กวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผานดีเยี่ยม
ผลการประเมินผาน
ผลการประเมินไมผาน
การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ
การยกเวนการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไมสมบูรณ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับหนวยกิต
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ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่มหรือใชสําหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดย
ไมนับหนวยกิต
กรณี ร ายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รบั ง คั บ ให เ รี ย นเพิ่ ม ตามข อ กํ า หนดเฉพาะและรายวิ ช า
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่มถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม
จนกวาจะผาน
ขอ 37 ขอกําหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณตางๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใชสําหรับการประเมินผานในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต
37.2 W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น โดย
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และใช ในกรณี ที่นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อ ถู กสั่ ง ให พักการศึ กษาหลั ง จากลงทะเบี ย นเรี ย นในภาค
การศึกษานั้นแลว
37.3 T (Transfer of Credits) ใชสําหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการเรียนไม
สมบูรณเมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานได
ตามเวลาที่กําหนด ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” เวนแตกรณี
ที่ไมใชความบกพรองของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุ ญาตใหส อบ แตไมมาสอบ
ภายในเวลาที่กําหนด หรือสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการศึกษา
จากคะแนนที่ มีอ ยู ให เ สร็ จ สิ้ นภายในภาคการศึ กษาถั ด ไป หากอาจารย ไม ส ง ผลการศึ กษาตามกํ า หนด
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F”
ขอ 38 รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 39 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชา
เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนบั เฉพาะหนวยกิต
ของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น
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ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาเปน
ตัวตั้ ง และหารดวยจํ า นวนหน วยกิ ต ของภาคการศึ กษานั้น การคํ า นวณดั ง กล า วให ตั้ ง หารถึ ง ทศนิ ย ม 2
ตําแหนงโดยไมปดเศษ
ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป นตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้ง หมด การคํา นวณดังกลาวใหตั้งหารถึ ง
ทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ
ขอ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับหนวย
กิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไมได I เทานั้น
ขอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
1.80 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไดรับผลการศึกษาเปน D+ หรือ
D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหมเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเดิมใหฝายทะเบียนนําคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ขอ 47 ในกรณีที่มีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ที่อาจารยผูสอนไมสามารถประเมินผล
การศึกษาได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การยายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลีย่ นหลักสูตร
48.1 นักศึกษาทีจ่ ะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิม
ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวา 2.50 ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
หรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรบั อนุมตั ิใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน
48.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผลประกอบ
และผานการพิจารณา หรือดําเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด
48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ กอนการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้นๆ
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48.4 รายวิชาตาง ๆ ที่นักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดที9่ การเทียบโอนผล
การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตัง้ แตเริ่มเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่ยายไปไม
นอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให
พักการเรียน
48.8 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุด มศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท ามหาวิทยาลัยและกําลังศึ กษาในหลักสูตรที่ มีระดับและมาตรฐานเทีย บเคียงไดกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี และ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22
49.2.2 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิดทางวินัย
49.2.3 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและตองไดคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต 2.00 ขึน้ ไป
49.2.4 นักศึกษาที่ป ระสงคจะโอนมาศึ กษาในมหาวิทยาลั ย จะตอ งส งใบสมัค รถึ ง
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอมกับแนบเอกสาร
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผล
การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัตขิ อใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยายคณะหรือ
เปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงั หวัดปทุมธานี

92
50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ตองเปนรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนยายคณะ
หรือเปลี่ยนหลักสูตรโดยนักศึกษาเปนผูเลือก
51.2 ตองเปนรายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียงกันได
51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ฝก
ประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึ ก ษาจากการศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การฝ ก อาชี พ หรื อ
ประสบการณทํางานและตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษาปริญญาตรีใบที่
2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต และตองเรียนเพิ่มรายวิชา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เปนรายวิ ชาหรื อ กลุ มรายวิชาในหลักสูต รระดับ อุด มศึ กษาหรือ เที ยบเท า ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม นอยกวาสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา
53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือไดคาระดับคะแนน
2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมินผานในรายวิชาที่ไม
ประเมินผลเปนคาระดับไมต่ํากวา P ทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นกําหนด
53.1.4 จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกินสามใน
สี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา
53.1.5 รายวิ ชาหรื อ กลุ มวิชาที่ ได รับ การยกเว นการเรี ย นรายวิ ชา ให บั นทึ กในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T
53.1.6 ตอ งไม ใช รายวิชาดั งต อไปนี้ สัมมนา ป ญหาพิเ ศษ เตรีย มฝ กประสบการณ
วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
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53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกิน
ชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
53.1.8 กรณีที่ไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางานเขาสูการศึกษา
ในระบบ
53.2.1 การเที ย บความรู จ ากการศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ประสบการณ ทํางาน จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสู ตรและระดับ การศึ กษาที่ เปดสอน ใน
มหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมินการ
ยกเวนการเรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination)
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ (Credits from Training)
(4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาคะแนน C หรือคาระดับคะแนน 2.00
หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น แตจะไมให
ระดับคะแนน และไมมีการนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
53.2.3 ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” (Credits from
Standardized Tests)
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองใหบันทึกเปน
“CE” (Credits from Examination)
(3) หน วยกิ ตที่ ได จ ากการประเมินหรื อ อบรมที่ จัด โดยหน วยงานต า ง ๆ ให
บันทึกเปน “CT” (Credits from Training)
(4) หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” (Credits
from Portfolio)
53.2.4 นักศึ กษาที่ข อยกเว นการเรี ยนรายวิชาจะตอ งมีเ วลาเรี ย นในมหาวิ ทยาลั ย
อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการ
เรียนรายวิชา ประกอบดวย
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(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะ
ขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน
(2) อาจารยหรือผูเชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเวนการเรียนรายวิชาจํานวน
อยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวนการเรียน
รายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ใหรายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอ
ใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ ประสงคจ ะเทีย บโอนผลการเรีย นและยกเว นการเรีย นรายวิ ชาหรื อ กลุ มวิ ชา
จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแต
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษาโดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวน
การเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว
ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการ
เรียนรายวิชาใหถือเกณฑ ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิต ไดไมเกิน 22 หนวยกิตเปน 1 ภาค
การศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 9 หนวยกิตเปน 1 ภาค
การศึกษา
ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอ ไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
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57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
57.1.4 เมือ่ นักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได
ถาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นักศึกษาทีต่ อ งลาพักการเรียนใหยื่นคํารองภายในสัปดาหที่ 3 ของภาคการศึกษาที่ลา
พักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไมเกิน 1ภาคการศึกษา ถา
นักศึกษามีความจําเปนที่จะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกําหนดพักการเรียน
แลวยังมีความจําเปนที่จะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอพักการเรียนใหมและตองไดรบั อนุมตั จิ าก
มหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนเขา
รวมในระยะเวลาการศึกษาดวย
57.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับ
เขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณบดีแลวจึงจะ
กลับเขาเรียนได
ขอ 58 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นหนังสือลาออก
และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ
ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก
59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
59.4 ไดระดั บคะแนนรายวิ ชาเตรีย มฝ กประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝ กประสบการณ
วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนครั้งที่ 2 ยกเวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่
1 หรือมีผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต
เริ่มเขา เรีย น และในทุก ๆ ปการศึ กษาปกติ ถัดไป ยกเวนนั กศึกษาระดับ ปริ ญญาตรีที่ประสงค จะรั บวุ ฒิ
อนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
สําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนําภาคฤดูรอนมารวมเปนภาคการศึกษาดวย
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนํามาคิด ใหคิดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน
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59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง
59.8 ตาย
ขอ 60 นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษาสามารถยื่น
คํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับอนุมตั แิ ลว
ตองชําระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 61 นักศึกษาที่ถอื วาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการประเมินผล
61.3 ไดคา ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา 2.00
61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ขอ 62 การขออนุมัติสาํ เร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึ กษาใดที่ นักศึ กษาคาดว าจะสํ า เร็ จ การศึ กษาให ยื่ นคํ า ร อ งขอสํ า เร็ จ
การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจํานง
ขอสํ า เร็ จ การศึ กษาที่มีคุ ณสมบั ติ ต ามข อ 61 และต อ งไม ค า งชํา ระค าธรรมเนี ย มตา ง ๆ ไม ติ ด คา งวั ส ดุ
สารสนเทศ หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตามขอบังคับการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติวา
ครบถวนเปนวันสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติ
การศึ ก ษา สามารถยื่ นขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาของแต ล ะหลั ก สู ต รตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 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 ดังนี้
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เมื่อเรียนครบหลักสูตรแลวไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุ ป ริญ ญาหรื อ เทีย บเทา ไม นอ ยกวา 3.60 และเรีย นครบหลักสู ต รได ค าระดั บคะแนนเฉลี่ย สะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดรับระดับคา
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตรไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะ
ไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียน ดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 12
ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน
15 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช
เวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใชเวลาไม
เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชายกเวนกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูก
ลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปรางลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75
64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปเดียวกันในแตละคณะ
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หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
ใหนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ภายใน 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
.............................................
โดยที่ เ ปนการแกไขเพิ่ มเติ ม ขอ บั งคั บ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
จังหวัด ปทุ มธานี ว าด วยการจั ดการศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อ ให การจั ด
การศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรีย กวา “ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
““อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร”
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมิ นผล และการพั ฒ นาหลั กสู ต ร อาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รต อ งอยู ป ระจํ า หลั กสู ต รนั้ นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร หรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรซ้ําไดไมเกิน 2 คน”
ขอ 4 ใหยกเลิกในขอความขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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ขอ 5 ใหเพิ่มเติมในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณีที่หลักสูต รใดมีเ หตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษาของ
หลักสูตรนั้นแตกตางจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ก็ได ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงตอประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”
ขอ 6 ใหยกเลิกขอความในขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย
ใชขอความดังตอไปนี้แทน
“18.12 การศึกษาอบรบระยะสั้น (Short Coure Curriculum) เปนการจัดการศึกษา
สําหรับลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 7 ใหเพิ่มขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“18.13 การศึกษารูปแบบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(1) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
(2) ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
(3) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 9 ให ยกเลิ กข อความในข อ 24 แหง ขอ บัง คับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
24.1 ผู ที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลั กฐาน และชําระเงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา
24.2 ผูที่ได รับ การคั ด เลื อ กเป นนักศึ กษาไมมารายงานตั ว ส ง หลักฐาน และชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนันสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย”
ขอ 10 ใหเพิ่มเติมขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 24/1 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิท
บาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
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ขอ 11 ใหยกเลิกขอความในข อ 25 แห งขอ บังคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตาม
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 โดยใชขอความตอไปนี้แทน
“26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจเปนรายวิชา
ที่เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อใหครบโครงสรางในการสําเร็จ
การศึกษา
26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชาที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ได
ทั้งนี้ กรณี ที่มีนักศึ กษาลงทะเบีย นเรียนนอ ยกว า 10 คน ใหเ สนอตอ คณะกรรมการวิชาการ
พิจารณา”
ขอ 13 ใหเพิ่มขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียนสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยา
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 14 ใหยกเลิ กขอความในขอ 35 แห งขอบังคั บมหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“ข อ 35 การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการเป น
ผูประกอบการรุนใหม
35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณฺวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการรุนใหมตามที่ระไวในหลักสูตร ถาผูใดปฎิบัติไมครบถวนใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ
35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน
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อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับ และดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการ
พัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อีกครั้ง
35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา
หรือการเตรีมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อ เป นอยางใดอยางหนึ่ งกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ได”
ขอ 15 ใหเ พิ่มขอ ความต อไปนี้เ ปนวรรคสี่ ของข อ 36.2 แหง ขอ บัง คับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 ดังนี้
“กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปลายภาคตอคณบดีที่
เรียนรายวิชานั้นสังกัดภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุญาตจากคณบดีใหสอบ
ปลายภาค ให คณะที่ รายวิชานั้ นสั งกัด จัด วัน -เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หากไมมาสอบภายในเวลาที่
กําหนด หรือไมไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามคะแนนที่มีอยู หากอาจารยไมสงผลการ
เรียนตามหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเปน “F””
ขอ 17 ใหเพิ่มขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 46/1 ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ 18 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)”
ขอ 19 ใหเพิ่มขอ 61/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ขอ 16/1 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
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“63.2 สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” ตาม
ระบบไมมีคาคะแนน”
ขอ 21 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 63.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ข อ 63.3.4 การสํ า เร็ จ การศึ กษาสํ า หรั บ หลั กสู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั กสู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจงั หวัดปทุมธานี

104

ภาคผนวก ข
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิชาศึกษาทั่วไป
: General Education

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเปนมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยใน
ขอ 8.1 ใหความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไววา “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่มุงพัฒนา ผูเรียนใหมีความรอบ
รูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและ
ดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” สําหรับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใชหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป
พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปใชในมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2556 ไดพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป
ขึ้นมาใหม เพื่ อ ใหเ ข า สูกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ การศึ กษา TQFโดยให สอดคลอ งกั บกั บ เกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ระบุไววา มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนก
เป นรายวิ ชา หรื อ ลั กษณะบู รณาการใดๆ ก็ ได โดยให ค รอบคลุ มสาระของกลุ มวิ ชามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาศึ กษาทั่ วไปตามหลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2557นั้ น มี ลั กษณะบู รณาการศาสตร เ นื้ อ หาวิ ชาต า งๆ
(Integrated) อันไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หนวยกิต รวม 30 หนวยกิต โดยจัดการเรียน
การสอนแบบเนนกิจกรรม (Active Learning) ใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Learning Skills) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง เรียนรูจากเหตุการณ สถานการณจริงนําความรูที่ไดไป
ใชในชี วิตประจําวั น มีจิ ตอาสา ให นักศึกษาได เรียนรูจากกระบวนการวิจัย (Research-based) และทํ า
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โครงการตางๆ (Project-based) ใหนักศึกษานํามาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Discussions) โดยให
อาจารยสอนเปนทีม (Team Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
เอกสารประกอบการสอน เว็บไซต บทเรียนออนไลน และการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนออนไลน
โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะและความรูของนักศึ กษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21เพื่อการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตอไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได โดยมีความตระหนักและ
สํานึกในความเปนไทย สําหรับอาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอนและจัดอบรม
อาจารยผูสอนใหมีความรูความเขาใจในโครงสรางหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู
หลั ง จากที่ ใช ห ลั ก สู ต รดั ง กล า วมาเป น เวลา 2 ป คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รจึ ง ได จั ด ประชุ ม เพื่ อ
ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับขอดี -ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญหาพบวายังขาดการฝกทักษะ
บางส วน ซึ่ งอาจสง ผลตอ นักศึกษาในอนาคต จึง เห็ นควรปรับ ปรุ งแกไขโดยจัด ทํา เป นเอกสาร สมอ.08
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2559 ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1. การเปดเสรีทางการคาเข าสูประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทําให
นักศึกษามีความจําเปนตองเรียนรู และมีทักษะดานภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวในรายวิชา
GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เนนหนักไปในทางบูรณาการ ไมไดฝกทักษะของภาษาอยางโดดเดนจริงจัง รวมถึงไมมีรายวิชาดานภาษา
ปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจสงผลตอการศึกษาตอหรือการทํางานในอนาคต คณะกรรมการ
บริหารจึงเห็นควรใหเพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อใหการฝกทักษะ
ชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรูเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณที่สําคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งจะ
ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรู เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดําเนินชี วิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการรวมกับความเปนพลเมือง
จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไมโกง ของสํานักงานปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําใหการเรียนรู
และฝกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไมชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจําเปนตองปรับลดจํานวนหนวยกิตบางรายวิชาลงเพื่อใหจํานวน
หนวยกิตรวมไมเกิน 30 หนวยกิต
4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาในมหาวิทยาลัยให
เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหสามารถจําแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับความยากงายเพื่อให
สามารถจัดแผนการเรียนไดสะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกลาวมีมติใหปรับตัวอักษรนําหนาวิชาจาก GE เปน VGE
ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามขอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงไดปรับรหัสรายวิชาใหม ใหสอดคลอง
ตามมติที่ประชุม
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5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดาน ของ
ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิ ชาศึกษาทั่วไปจึงมี ความจําเป นตองปรับกระบวนการพัฒนาผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน ใหสอดคลองตามมติของที่ประชุม
4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร า งความเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ รู เข า ใจ และเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง ผู อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมือง
ที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
4.2.1 มีความรูพื้นฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รูจักทองถิ่น รูจัก
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวา ง
มนุษย สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเสนอ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
4.2.4 ใชคุ ณธรรมจริย ธรรมในการดําเนิ นชีวิต นอมนําแนวทางการดํา เนินชี วิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
เปดสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2561 เปนตนไป
6. อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนมีทั้งอาจารยประจําจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารยคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด ปทุมธานี และอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิ ญมา โดย
อาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเขารับการอบรมวิ ธีการจัดการ
เรียนการสอน แบบ ActiveLearning และกิจกรรมเปนฐาน (Project Based Learning : PBL) ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไปเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ทั้งนี้อาจารยผูสอนรายวิชาเดียวกันจะตองรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อใหการ
สอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข าศึกษาในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีข องมหาวิทยาลัย ที่ เขาศึ กษาในปการศึกษา
2561จะตอ งเรีย นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็ กนอย (สมอ.08) พ.ศ.2559 ใหครบตาม
โครงสราง ซึ่งถูกบรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
8. หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึ กษาทั่วไปในลักษณะเปนรายวิชาหรือลั กษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร ใน
สัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
30 หนวยกิต
8.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
36 หนวยกิต
8.2 โครงสรางหลักสูตรแบงเปน 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
13 หนวยกิต
VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
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 ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and
Global Communities
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VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ
VRU Identities
VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
8.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร
Innovation and Scientific Thinking
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health for Quality of Life
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence

4(2-4-6)
2(1-2-3)
10 หนวยกิต
4(2-4-6)
4(2-4-6)
2(1-2-3)

8.3 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

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
เนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใชภาษาไทยอยางมีวจิ ารณญาณเพื่อการสือ่ สาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน
ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนําเสนอสารดวยวาจา
ลายลักษณอักษรอยางมีวิจารณญาณ และการใชสื่อผสมในทางวิชาการและสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด ในสถานการณตางๆ
ในชีวิตประจํา วัน โดยคํา นึง ถึง บริ บทของสั งคมไทย และสากล การแนะนํา ตนเองและผูอื่ น การทั กทาย
การกลาวลา การถามขอมูล การซื้อสินคา การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย และการขอรอง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE104

ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝก และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเนนการอานเพื่อหาหัวเรื่อง
การอานจับใจความสําคัญ และรายละเอียด การเขี ยนสรุปความเรื่องที่อานจากสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเลคทรอนิกส รวมถึงทักษะในการสืบคนขอมูล เปนตน
VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
สงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดแนวคิดในการเลือกใชที่เหมาะสม รูเทาทัน มีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีวิจารณญาณ คิดอยางมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมี เจตคติทางวิทยาศาสตร มี
ความรูพื้นฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพกาย จิต และสังคม มีทักษะชีวิต
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเพศ และวัย ปองกัน
อุบัติภัย และเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน มีความรู ความเขาใจ สามารถรับรู
ถึงความงาม ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน
VGE108

ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and Global Communities
ศึกษาความหมาย ที่มาของความเปนสากล ตลอดจนความรวมมือที่เกิดขึ้นจากการเขาสู
ความเปนสากล เชน ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจากการเขาสูค วามเปนสากล
และเขาใจผลกระทบตอความเปนไทยจากการเขาสูความเปนสากล
VGE109

อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ
4(2-4-6)
VRU Identities
สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ” มีจิตอาสา
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม มีทักษะชีวิต
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีบทบาทความเปนผูนํา และผูตาม มีสวนรวมในการแกไขปญหา พัฒนาสังคม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence
การเปนพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณของตนเองในโลกออนไลน และความเปน
จริง สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย ของตนเองในโลก
ออนไลน รักษาขอมูลสวนตัว และบริหารจัดการขอมูลที่ทิ้งไวบนโลกออนไลน คิดอยางมีวิจารณญาณในการ
ใชเทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลไดอยางเกิดประโยชน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใชโทคโนโล
ยี มีทักษะในการสรางสรรคขอมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม ๆ ใหเปนจริง ดวยการใชเครื่องมือดิจิทัล และการ
ใชสื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาที่ทาทาย หรือเพื่อสรางโอกาสใหม ๆ
VGE111

ทักษะการรูสารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของกระบวนการพั ฒ นาทั กษะการรู ส ารสนเทศ ได แ ก การ
วิเคราะหความตอ งการสารสนเทศ แหลงทรัพยากรสารสนเทศ การคั ดเลือกแหลงสารสนเทศ เครื่องมื อ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธการคนสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและ
สังเคราะหสารสนเทศ การรวบรวมการเรียบเรียงและการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบมาตรฐาน และการ
ใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม
VLE201

การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking Skills Development
ฝกและพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ มุงเนนศึกษาเทคนิคและวิธีการฟง
และพูดภาษาอังกฤษโดยฝกฝนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน ภาพยนตร รายงานขาว และเรื่องสั้น
VLE202

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading Skills Development
ฝกและพัฒนาทักษะการอานอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจรูปแบบของภาษา การ
เชื่อมโยงองคประกอบของการอ าน การใชบริบทเพื่อการอาน การอานจับใจความสําคัญ หัวเรื่อง และ
รายละเอียดของเนื้อหา
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9. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงตอ
เวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม
9.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
2) กําหนดกติกาในหองเรียน เชน การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาการแตงกายที่เปนไประเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3) จัดทําโครงการและกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในและนอก
สถาบันการศึกษาโดยใหนักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดําเนินการดวยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทําโดยอาจารย เปนผูช นี้ าํ
ใหนักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทํา และการรายงานผลโครงการรวมทั้งการอภิปราย
6) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู
9.2.1 การเรียนรูด านความรู
1) มีความรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน
2) มีค วามเข าใจ และสามารถอธิบ ายหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี ที่สํ า คั ญในรายวิ ชาหรื อ
ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง
9.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านความรู
ใชกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเปนรูปแบบการ
เรี ยนรูที่มุง เนนให ผูเ รี ยนสร างผลงาน สร างผลผลิ ต สรา งองค ค วามรู จากการเรีย นรูเ รื่อ งนั้ นๆ โดยผ า น
กระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน
1) การจัดทําโครงการ/โครงงานประจําวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรูและวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry, Inquiry Cycle)
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3) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามเนื้อหา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
4) ศึกษานอกสถานที่เชน ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอื่น การทําโครงการ
รวมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงกอนทําโครงการ
9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นความรู
1) ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลผลิตและผลลัพทของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาที่มีเนื้อหาครบถวนถูกตอง
3) ประเมินจากการรวบรวมขอมูลประกอบโครงการ
4) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปญญา
9.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสม่ําเสมอ
2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะที่เกี่ยวของในศาสตรของตน
เพื่อนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหจากสถานการณ
จริง หรือใชกรณีศึกษา
2) จั ดกิ จกรรมอภิป ราย ระดมสมอง การคิด วิเ คราะห สัง เคราะห เชื่อ มโยงความรูแ ละ
สรุปผลการเรียนรู เชื่อมโยงสูการนําไปใชจริง
3) จัดทําโครงการ โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนําเสนอผลที่ไดจากการอภิปรายในแตละครัง้
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ไดรับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมไดอยางเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งของตนเองและของสวนรวม
9.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเปนกลุมยอยหรือโครงการ และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
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2) การจัดกิจกรรมของกลุม
9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ใหผูเรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูนํา ผูตาม การเปน
สมาชิกและความสัมพันธระหวางผูเรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ไดรบั มอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะทอนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช
ภาษาในการคนควาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและ
นําเสนออยางถูกตองเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
2) มอบหมายใหสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต
และฐานขอมูลตางๆ
3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ
9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น ผลจากการการใช ทัก ษะวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะหเชิงตัวเลขตางๆ
3) ผลงานการทํารายงาน และการนําเสนองาน
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
VGE111ทักษะการรูสารสนเทศ
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
VLE202 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2
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ภาคผนวก ค
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ที่ 2027/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

117

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

118

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1-4/2561
วันที่ 8, 21 กุมภาพันธ และ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุม 5204 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
*********************************************
กรรมการผูม าประชุมกรรมการ
อาจารย ดร.ณัฐสิมา
ผศ.ดร.นิสา
อาจารย มณทิพย
อาจารย ดร.วีระวัฒน
อาจารย ดร.ขนิษฐา

โทขันธ
พักตรวิไล
จันทรแกว
อุนเสนหา
ภมรพล

กรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุม
อาจารย ณัฐกานต
ทองพันธุพาน
อาจารย ณหทัย
โชติกลาง
ผูเขารวมประชุม
อาจารย จุฑารัตน
ผศ.ดร.พรรวิภา
ผศ.ดร.ณพัฐอร
อาจารย ดร.เยาวภา

โพธิ์หลวง
แพงศรี
บัวฉุน
แสงพยับ

ประธานกรรมการผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ)
อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ)
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานหลักสูตรเคมี
ประธานหลักสูตรฟสิกสประยุกต

เริ่มประชุม เวลา 12.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ ประธานกรรมการฯ ไดชี้แจงใหกรรมการฯ ทราบ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันป พ.ศ. 2560 ไดรับการพิจารณาเห็นชอบในหลักสูตรว
ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2560 จากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึก ษาแลว เมื่ อวัน ที่ 18 เมษายน 2560 ในระหวางนั้ นได มีป ระกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญ ญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 (มคอ.1) ซึ่งกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมขึ้น ประกอบกับกฎหมายมีขอบังคับสภาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติก ารวิเ คราะหเ อกชน พ.ศ.2560 ดัง นั้น
หลักสูตรจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.1
ประธานหลักแจง ใหคณะกรรมการหลักสูตรฯ ทุก ทานทราบในการจัดเตรียมเอกสารขอมูล
การศึกษา ประวัติการทํางาน และภาระงานในความรับผิดชอบ ไดแก ภาระงานดานการสอน งาน
ดานการสรางผลงานวิชาการและงานวิจัยยอนหลัง 5 ป ภาระงานดานการบริหาร งานเพิ่มพูนความรู
และพัฒนาตนเอง และภาระงานในฐานะอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน
2. กาจัดทําเลมปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จะไดขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยในเดือน เมษายน 2561 และขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการในเดือน พฤษภาคม
2561 และแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในเดือน สิงหาคม 2561 พรอมกําหนดวันวิพากษ
หลักสูตร และจัดทําเลมหลักสูตรปรับปรุงตอไป
สําหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร มอบหมายใหกรรมการและเลขานุการเปน
ผูดําเนินการสง เลม รางหลัก สูตรเพื่อใหส าขาวิ ชาที่เ กี่ยวของรับ ทราบและพิจ ารณารายละเอีย ด
ตลอดจนใหประธานหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของยืนยัน/เปลี่ยนแปลงมายังหลักสูตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
มติที่ประชุม
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ ประธานกรรมการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. ประธานหลักสูตร เสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาเปลี่ยนจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และ/หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม รวมทั้งชื่อปริญญาและสาขาวิชา โดยใหผูเขารวมประชุมศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
ประชุม (มคอ.1)
2. ประธานหลักสูตร เสนอใหรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชนจํานวน 3 ทาน (เอกสารแนบประชุม) เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. มิติที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการปรับเปลี่ยนจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม โดยใช
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
B.Sc. (Environmental Science and Technology)
2. มิติที่ประชุมเห็นชอบให ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้ง 3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ในการวิพากษหลักสูตรในครั้งนี้ ไดแก
ผศ.ดร.ชีระวิทย รัตนพันธ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายศศิพงษ ธรรมรักษาสิทธิ์
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 ทั้งนี้มอบหมายใหอาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล และนางสาวภัสรา
วงษหัสดี เปนผูดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ และติดตอประสานงานตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ
ปจ จัยที่มีผลการตอการพัฒ นาหลัก สูตรสาขาวิชาวิท ยาศาสตรและเทคโลโลยีสิ่ง แวดลอม
เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒขิ องสาขาวิชามีประเด็นตางๆ ดังนี้
1. สถานการณภายนอก/การพัฒนาที่จําเปนที่ตองนํามานํามาพิจารณาเพื่อวางแผนหลักสูตร
คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) กลาวถึง พื้นที่ปาไมลดลง
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ปาชายเลนและระบบนิเวศถูกทําลาย การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอ
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ตอความตองการ และไมสามารถจัดสรรทรัพยากรน้ําไดตามความตองการ รวมทั้งปญหาสิ่งแวดลอม
และการจัดการที่สําคัญของประเทศ เชน ปญหาขยะมูลฝอย มลพิษอากาศ คุณภาพน้ํา กาซเรือน
กระจก นอกจากนี้ส ถานการณก ารพัฒ นาทางสัง คมใหมีความมั่นคง มั่ง คัง และยัง ยืน เชน การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเขาสูสังคมสีเขียว และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจมหาวิทยาลัย จําเปนตองพัฒนาในเชิงรุกและมีศักยภาพ และ
สามารถปรับ เปลี่ยนไดตามสถานการณสิ่งแวดลอม 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
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิท ยาศาสตร (ชํานาญการและเชี่ยวชาญเฉพาะ) และสาขาการควบคุม
มลพิษ (มลพิษน้ํา อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
4. ความเกี่ยวของกับระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ
วิเคราะหเอกชน พ.ศ. 2560 ประกอบดวยผูควบคุมดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะหและเจาหนาที่ประจํา
หองปฏิบัติการวิเคราะห
5. ความเกี่ยวของกับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องกําหนดกลุมวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ใหวิชาชีพวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการสงเสริม
ครอบคลุมกลุมวิชาชีพวิทยาศาสตรธรรมชาติ (สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) และสหวิทยาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม เวลา 17.30 น
(ลงชื่อ)................................................ ผูบ ันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ)
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
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รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมการเวก อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
*********************************************
ผูรวมวิพากษอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย ดร.ณัฐสิมา
ผศ.ดร.นิสา
อาจารย มณทิพย
อาจารย ดร.วีระวัฒน
อาจารย ดร.ขนิษฐา

โทขันธ
พักตรวิไล
จันทรแกว
อุนเสนหา
ภมรพล

กรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุม
อาจารย ณัฐกานต
ทองพันธุพาน
อาจารย ณหทัย
โชติกลาง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร. ชีระวิทย
นายศศิพงษ
นายอิทธิพล
นางไอศิรา

รัตนพันธ
ธรรมรักษาสิทธิ์
พออามาตย
มาศวิเชียร

ประธานกรรมการผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการผูร ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ)
อาจารยประจําหลักสูตร (ลาศึกษาตอ)
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูรวมสังเกตการณ

เริ่มประชุม เวลา 8.30 น.
การนําเสนอหลักสูตร
อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ ประธานกรรมการฯ กลาวตอนรับและนําเสนอหลักสูตรในดาน
ตางๆ ไดแก ขอมูล ทั่วไป ขอมูล เฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึก ษาและโครงสรางของ
หลักสูตร ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การ
พัฒนาอาจารย การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
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ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒทิ า นที่ 1 (นายอิทธิพล พออามาตย)
1. มีการปรับปรุงชื่อหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัย ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
สมัครงาน เชน กรมควบคุมมลพิษเมื่อเปดรับ สมัครเจาหนาที่จะทําการพิจารณาสรรหาโดยดูจาก
รายวิชาที่เรียนวามีความเกี่ยวของกับภารกิจของตําแหนงงานที่เปดรับเปนตน
2. กลยุทธในการเรียนการสอนควรมีการนํานักศึกษาเขาไปเรียนรูจ ากประสบการณจ ริง
โดยการเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนขอดีเนื่องจากนักศึกษาควรมีทัก ษะในการทดลอง
ในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหผ ลการทดลอง การสื่อสารโดยการเขียนเนื้อหาวิชาการ การพูด
นําเสนอผลงานไปสูการพิจารณา การตัดสินใจ เปนจุดแข็ง
3. รายวิชาเลือกเสรีคอนขางหลากหลาย ควรจัดรายวิชาอยางเปนระบบและมีแนวโนมไป
ในทิศทางเดียวกัน เชน ถาตองการเปนนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทางดานอากาศ ควรมีร ายวิชา
ดานมลพิษอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน ใหมี Career path ที่ชัดเจน เพื่อ
มุงเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหละเอียด เนื่องจากแตละคนไมสามารถทําไดทุกเรื่อง
4. การสรางเครือขายมีความสําคัญทําใหหลักสูตรมีความโดดเดน
5. บางรายวิชาสามารถนํามารวมกันไดเพื่อจะลดรายวิชาโดยการรวมกลุม
ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิทา นที่ 2 (ผศ.ดร.ชีระวิทย รัตนพันธ)
1. โครงสรางใหมของหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตมากเกินไป ถาเพิ่มจํานวนหนวยกิตอีกเพียง
แค 4 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ก็จะเทากับการเรียนในระดับปริญญาโทแลว หรือจะเปดเปน
หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทใชเวลาเรียน 5 ป โดยเปดปริญญาโทแยกเปน Research based
2. การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เปนการปรับปรุงครั้งใหญ เปนการเปลี่ยนชื่อปริญญาบัตร แต
รายวิชายัง คอนขางสะเปะสะปะ เหมือนเอาเลม เดิม มาปรับ ใหม ควรเริ่ม พิจารณาจาก Output
ตองการอะไรจากนั้นจึง ออกแบบรายวิชา วิธีก ารนี้เ รียกวา Backward Design เพื่อใหร ายวิชา
สอดคล อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระหว า งปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค งานวิ จั ย เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว
Consistency แตละรายวิชาไมชัดเจน เหมือนเอา มคอ. 1 มาครอบหลักสูตรเดิม ยังไมมีความโดด
เดนวาจะมุงเนนไปทิศทางไหน เพื่อการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
3. จํานวนการรับนักศึกษามีเปาหมาย 25 คน ซึ่งคอนขางมีจํานวนมาก สําหรับความคุมคา
ควรพิจารณาวาคุมคาที่นักศึก ษากี่คน คุม ดวยอะไร สถานการณเปนอยางไร จุดแข็งคืออะไร สวน
จุดสําคัญของ UI Green คือ Publication ของอาจารย ทางมหาวิท ยาลัยมหิดลบรรจุร ายวิชา
ทางดานสิง่ แวดลอมลงในวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE)
4. ปรัชญาของหลักสูตรควรสัมพันธกับวัตถุประสงค วัตถุประสงคสัมพันธกับรายวิชาเรียน
Outcome ตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในสวนของวัตถุประสงคยังขาดวิจัย
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5. รายชื่อวิชาที่ซ้ํากันคอนขางเยอะ ควรทําการปรับใหนอยลงและรวบไวในรายวิ ชาที่มี
คําอธิบายรายวิชาใกลเคียงกัน
6. การเริ่มใชงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561โดยหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 เดิมยังคง
เปดอยูจนกวาเด็กจะจบหมด ควรเริ่มใชงานหลักสูตรปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 1เพราะถาเริ่มภาค
การศึกษาที่ 2 สําหรับปริญญาตรีไมแนใจวาเปนไปไดหรือไม แตสําหรับ ปริญ ญาโท ปริญญาเอก
สามารถทําได
7. วิธีการเขียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากมคอ. 1 บางอยางประเมินไมไดจะมีศัพทเฉพาะ
เชน No understandable, Investigation ใหใชหลักการของ Bloom taxonomy
8. ควรปรับปรุงจุดดํา จุดขาวไมควรเวนวาง เชื่อมกับ Outcome base
ขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิทา นที่ 3 (นายศศิพงษ ธรรมรักษาสิทธิ์)
1. ควรมองในมุม มองของนัก ศึก ษาที่จ บการศึก ษาไปแลวไปทํา งาน ในแตล ะสถานที่
ทํางานมีความแตกตางกัน บางแหงอาจมีพี่เลี้ยง บางแหงอาจไมมี จึงควรมีวิชาที่เสริมทักษะในการ
วางแผน ตั้งเปาหมายที่ชัดเจน ทักษะในการคนควาขอมูลเนื่องจากอาจไมมีความรูจากสถานศึกษา
แตมีความจําเปนตองใชในการทํางาน เชน ในสมัยกอนยังไมมีการเรียนดานมลพิษอากาศ และบาง
เรื่องอาจยัง ไมม ีในบทเรียน เด็ก ตอ งสามารถคนควา ทําความเขา ใจ สรุป และนําไปใชไ ด โดย
บางครั้งอาจมีเอกสารเปนภาษาตางประเทศ
2. ควรพิจ ารณาแนวโนม ในปจ จุบ ัน เชน วิช าการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอ ม ใน
ปจจุบันไมใชแค รายงาน EIA แตมี EHIA COP ที่เ พิ่ม ขึ้นมา เชน เรื่อง Climate change ตองมี
การประเมิน LCA CO2 reduction Carbon Footprint ควรมีรายวิชาที่ทันสมัย
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดวาผูขึ้นทะเบียนไดตองเรียนวิชาทางเคมีอยางนอย 15
หนวยกิต แตถา 40 หนวยกิตจะ perfect ไมตอ งทําการพิจ ารณารายวิชาทางเคมี โดยการ
พิจ ารณาขึ ้น อยู ก ับ การวิน ิจ ฉัย ของเจา หนา ที ่ ในกรณีที ่ม ีข อ สงสัย กับ รายวิช าตอ งใหท าง
มหาวิท ยาลัย มีห นัง สือ รับ รองวา รายวิช านี้เ กี่ย วกับ ทางเคมีท างเจา หนา ที่ถึง จะยอมรับ เรื่อ ง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนนักตรวจสอบ นักวิเ คราะห แตยัง ไมมีร ะเบียบชัดเจนวา
บุคลากรแบบไหนจึงจะเขียนรายงานได จึงใชระเบียบกรมโรงงานวาคนที่ไดขึ้นทะเบียนจะสามารถ
ทํารายงานได
4. ขอสอบผูควบคุมระบบบําบัดอากาศเนนวาคาที่ไดนําไปทําอะไร การสรางความรวมมือ
ในการฝก งาน กับ หนวยงานอื่นทําใหเ ปนจุดเดนของมหาวิท ยาลัยเพื่อสรางความแตกตาง เชน
ความรวมมือกับ SCG มีการฝกงานและเมื่อสําเร็จ การศึก ษาสามารถทํางานที่ SCG ไดจ ะเปนจุด
ขายของหลักสูตร
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ปดการวิพากษหลักสูตร เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)................................................ ผูบ ันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ)
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

129
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวนิสา
นามสกุล พักตรวิไล
1.1 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
ปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปที่จบ
2556
2547
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.
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for detecting synthetic pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit
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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 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
ไมมี
1.4 ประสบการณในการสอน
15 ป
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
1.5.2 วิชากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
1.5.3 วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.5.4 วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดลอม
1.5.5 วิชาการสื่อความหมายสิ่งแวดลอมเพื่อการสื่อสาร
1.5.6 วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
1.5.7 วิชาสัมมนาสิ่งแวดลอม
1.5.8 วิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
1.5.9 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร
1.5.10 วิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
1.5.11 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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2. ชื่อ นางสาวมณทิพย นามสกุล จันทรแกว
2.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

ปที่จบ
2550
2542

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
2.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย
ขนิษฐา ภมรพล, มณทิพย จันทรแกว และกมลทิพย พูลประดิษฐ. (2561). ประสิทธิผลในการลด
คารบอนไดออกไซดดวยพืชในหองสํานักงาน. ในเอกสารสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครัง้ ที่ 6 วันที่ 6 มิถนุ ายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
หัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่สวนขยาย มฉก.2) (AS35-42). สมุทรปราการ. มหาวิทยาลัย
หัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ.
มณทิพย จันทรแกว และขนิษฐา ภมรพล. (2560). การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาตลาด
ระแหง. แกนเกษตร. ปที่ 45. ฉบับพิเศษ 1. มกราคม 2560: 405-410.
มณทิพย จันทรแกว, เมธาวี ประจันทะ, อาทิตยา ดีพรอม และนิสา พักตรวิไล. (2560). ประสิทธิภาพ
การบําบัดน้ําเสียชุมชนคลองระแหงดวยพืชลอยน้ํา (ผักตบชวาและแพงพวยน้ํา). ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครัง้ ที่ 5 วันที่
25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น. (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 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
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 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2.5.7 วิชาการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 1
2.5.8 วิชาการจัดการทรัพยากรทองเที่ยว
2.5.9 วิชากระบวนการดูแลและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
2.5.10 วิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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3. ชื่อ นางสาวณัฐสิมา นามสกุล โทขันธ
3.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปริญญาโท วท.ม. (ทรัพยากรทีด่ ินและสิง่ แวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

ปที่จบ
2560
2553
2545

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
3.3.2 บทความวิจัย/งานวิจัย
ณัฐสิมา โทขันธ, อัจฉราพร สมภาร, กนกกานต วรวุฒิ และธิติมา สังขขาว. (2561). การฟนฟูสภาพดิน
ทรายโดยใชสารอินทรียเพื่อใชประโยชนทางการเกษตร. ในเอกสารสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครัง้ ที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ
มหาวิทยาลัยหัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่สวนขยาย มฉก.2) (AS320-323). สมุทรปราการ.
มหาวิทยาลัยหัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ.
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 บุญไทย อิวาย และอัจฉราพร สมภาร. (2560). การใชน้ําเสียชุมชนเพื่อ
การเพาะปลูกขาวเจา กข 31 (ปทุมธานี 80). วารสารเกษตรพระจอมเกลา. ปที่ 35. ฉบับที่ 3.
กันยายน–ธันวาคม. 2560. 58–68.
ณัฐสิมา โทขันธ, อัจฉราพร สมภาร, กนกกานต วรวุฒิ และชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. (2560). การทําปุยหมัก
จากเศษอาหารและกากกาแฟสดเพือ่ การเพาะปลูกผักคะนา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น (371-376). กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสยาม.
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ศิริวรรณ สมจิตร, สุนิษา รามมะมะ, สุนิสา สองแสงจันทร, เทวารักษ ปานกลาง และ ณัฐสิมา โทขันธ.
(2560). การทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันของทองแดงตอหนอนริ้นน้ําจืด. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครัง้ ที่ 5 วันที่
25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสยาม.
เฉลิมพล ทองนพ, เกษร คํามูล, คัทธรียา โคตรสีกุล, ฐพงษ ธีระวัฒนานนท และณัฐสิมา โทขันธ. (2560).
การทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันของทองแดงตอลูกปลานิล. ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5 วันที่ 25
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสยาม.
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
หญาแฝกในการบําบัดน้ําเสียชุมชน. แกนเกษตร, ปที่ 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 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
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 วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดลอม
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. ชื่อ นายวีระวัฒน
นามสกุล อุนเสนหา
4.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการสิง่ แวดลอม)
ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการสิง่ แวดลอม)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) (ประถมศึกษา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปที่จบ
2558
2551
2549

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
4.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย
รุงทิวาห พวงแกว, ชีระวิทย รัตนพันธ และวีระวัฒน อุนเสนหา. (2561). แนวทางเพื่อการจัดการ
ขยะอาหารในตลาดสดขนาดใหญของประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดกลางผลไม
ในจังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหวางสถาบัน ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่
สวนขยาย มฉก.2). สมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยหัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ.
เมทินี กัญจนา, ณหทัย โชติกลาง, ชีระวิทย รัตนพันธ และวีระวัฒน อุนเสนหา. (2560). การประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับการจัดการฟารมโคนม. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครัง้ ที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสยาม.
วัชราภรณ เรืองขจร, สนายุ จันทศร, ปรินทร เต็มญารศิลป, ฐพงษ ธีระวัฒนานนท, วีระวัฒน อุนเสนหา,
และณหทัย โชติกลาง. (2560). การศึกษาองคประกอบและการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาและตลาดยิ่งรวยจังหวัดปทุมธานี.
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครัง้ ที่
5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยสยาม.
ชีระวิทย รัตนพันธ, ธันวดี สุขสาโรจน, วีระวัฒน อุนเสนหา และธารินี บัวดิษฐ. (2560). โครงการการ
เพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพือ่ การจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืนในสหกรณโคนมในภาคกลาง
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(2017). Appropriate Option of Market Solid Waste Management based on the
Stakeholder Perspectives: A Case Study in a Central Market of Agriculture Products,
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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 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
ไมมี
4.4 ประสบการณในการสอน
3 ป
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดลอม
4.5.2 วิชาเศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
4.5.3 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร
4.5.4 วิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา
4.5.5 วิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
4.5.6 วิชาวิทยาศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
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5. ชื่อ นางขนิษฐา นามสกุล ภมรพล
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม)
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท วท.ม. (วิศวกรรมและการจัดการ
สิ่งแวดลอม) (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย)
วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิง่ แวดลอม)

สถาบันการศึกษา
ปที่จบ
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2556
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

2547

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง

2548
2545

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
5.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย
ขนิษฐา ภมรพล, มณทิพย จันทรแกว และกมลทิพย พูลประดิษฐ. (2561). ประสิทธิภาพในการลด
คารบอนไดออกไซดดวยพืชในหองสํานักงาน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครัง้ ที่ 6 วันที่ 6 มิถนุ ายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
หัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่สวนขยาย มฉก.2) (AS35-42). สมุทรปราการ. มหาวิทยาลัย
หัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ.
มณทิพย จันทรแกว และขนิษฐา ภมรพล. (2560). การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาตลาดระแหง.
แกนเกษตร. ปที่ 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). การตรวจวัดเสียงรบกวน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยใชโทรศัพทมือถือ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
(238-242). ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสยาม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

142
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 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
ไมมี
5.4 ประสบการณในการสอน
2 ป
5.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
5.5.2 วิชาเคมีสภาวะแวดลอม
5.5.3 วิชามลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
5.5.4 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5.5.5 วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5.5.6 วิชามลพิษอากาศและการควบคุม
5.5.7 วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5.5.8 วิชาปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
และปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตร
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตจําแนกในแตละดาน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปไดดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
หัวขอในการสํารวจ
1.1 มีระเบียบวินัย
1.2 ความซือ่ สัตย
1.3 ตรงตอเวลา
1.4 จิตอาสา
1.5 ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
1.6 ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
รวม

คาเฉลี่ย ( )
4.29
4.56
4.20
4.36
4.29
4.47
4.36

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
0.84
0.76
0.95
0.80
0.92
0.79
0.84

สรุป โดยภาพรวมผูใชบัณฑิตพบวา มีความตองการใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก
(4.36) เมื่อจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความซื่อสัตยอยูในระดับ
มากที่สุด (4.56)
2. ดานความรู
หัวขอในการสํารวจ
2.1 มีความสามารถในการวางแผนและเก็บ
ตัวอยางคุณภาพดานสิง่ แวดลอมได
2.2 มีความสามารถในการวิเคราะหตัวอยางใน
หองปฏิบัติการ
2.3 มีความสามารถในการจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหดานสิ่งแวดลอม

คาเฉลี่ย ( )

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

4.16

0.68

4.11

0.65

4.02

0.73
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หัวขอในการสํารวจ
2.4 มีความรูความเขาใจในดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการ
2.5 มีความรูความสามารถเพือ่ เตรียมความพรอม
ในการสอบเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางดานสิ่งแวดลอม
2.6 มีความรูพื้นฐานในดานการจัดการสิง่ แวดลอม
2.7 มีความรูดา นกฎหมายที่เกีย่ วของกับ
สิ่งแวดลอม
รวม

คาเฉลี่ย ( )

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3.89

0.72

3.50

0.58

4.11

0.75

3.70

0.79

3.93

0.70

สรุป ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีความรูอยูในระดับมาก (3.93) เมื่อจําแนกใน
แตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความสามารถในการวางแผนและเก็บตัวอยาง
คุณภาพดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก (4.16)
3. ดานทักษะทางปญญา
หัวขอในการสํารวจ
คาเฉลี่ย ( )
3.1 มีความสามารถในดานการประเมินผลกระทบดาน
3.91
สิ่งแวดลอม
3.2 มีความรูและทักษะในการนําเสนองานทาง
4.02
วิชาการดานสิ่งแวดลอม
3.3 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูทางดาน
4.05
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
3.4 สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิด
3.89
อยางมีวจิ ารณญาณ
3.5 สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรู
และทักษะที่เกีย่ วของกับสิ่งแวดลอมเพือ่ นําไป
4.00
ประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
รวม
3.97

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
0.74
0.82
0.86
0.75
0.69
0.77
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สรุป ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก (3.97) เมื่อ
จําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความสามารถในการประยุกตใชความรู
ทางดานสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมอยูในระดับมาก (4.05)
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวขอในการสํารวจ
4.1 สัมมาคารวะ
4.2 มีความอดทนมุง มั่นกระตือรือรน
4.3 แตงกายสุภาพเรียบรอยถูกกาลเทศะ
4.4 มีมนุษยสัมพันธทดี่ ีสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ ื่น
และสิ่งแวดลอมได
4.5 มีความเปนผูนําและผูต ามที่ดี
4.6 เคารพสิทธิรบั ฟงความคิดเห็นผูอื่นและมีความเปน
ประชาธิปไตย
รวม

คาเฉลี่ย ( )
4.49
4.27
4.38

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
0.66
0.97
1.03

4.38

0.72

4.07

0.86

4.16

0.84

4.29

0.85

สรุป ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบอยูในระดับมาก (4.29) เมื่อจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต
สัมมาคารวะอยูในระดับมาก (4.49)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวขอในการสํารวจ
5.1 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการแกปญา คนควาขอมูลและ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชภาษา ภาษาตางประเทศในการสือ่ สาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
ในการคนควาขอมูลจัดทํารายงาน และนําเสนอ
อยางถูกตองเหมาะสม
รวม

คาเฉลี่ย ( )

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3.86

0.68

3.63

0.77

3.75

0.73
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สรุป ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (3.75) เมื่อจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตสามารถ
ประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญ า
คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก (3.86)
จากผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตหลักสูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พบวา ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด าน อยูในระดับมาก (4.06) เมื่อจํ าแนกในแตละดานพบวา คุณลักษณะบั ณฑิตที่ผูใช
บัณฑิตตองการเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา ดานความรู และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผลการสํารวจผูที่กําลังจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึง่ อยูศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยทําการสํารวจเกีย่ วกับขอมูลทั่วไป ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ความสนใจ
ในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และลักษณะงาน/อาชีพในอนาคตที่นักเรียนตองการเมือ่ จบ
การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม สรุปไดดงั นี้
1. ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 71.70 มากกวาเพศชาย (รอยละ 28.30) โดยมีอายุ
ระหวาง 16-20 ป (รอยละ 90.57) ไมไดทํางาน ซึ่งมีแหลงทุนสนับสนุน รอยละ 100.00
2. ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ผู ต อบแบบสอบถามเลื อ กศึ กษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ กษา/บั ณฑิ ต ศึ ก ษาในด า นลั กษณะของ
มหาวิทยาลัยที่ทานตองการเขาศึกษาตอเปนมหาวิทยาลัยรัฐ รอยละ 100.00 ดานความตองการศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในแขนงวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รอยละ 45.28 รองลงมาแขนงการจัดการ
สิ่งแวดลอม รอ ยละ 24.53 ด านเหตุผลที่ เลือ กเขา ศึกษาตอในหลักสูตรวิ ทยาศาสตรสิ่งแวดล อม เพราะ
คาใชจายในการเรียน รอยละ 49.06 รองลงมาคือ สามารถประกอบอาชีพในสายงานที่คาดหวังได รอยละ
16.98
3. ความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผูตอบแบบสอบถามความสนใจในความคาดหวั งของนักเรีย นต อการจั ดการเรี ยนการสอนใน
หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตร สิ่ง แวดล อมมี ค วามคิ ด เห็นต อ การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั กสูต รวิ ทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.46 + 0.46) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีตลาดแรงงาน
รองรับ (4.77 + 0.42) ความพรอมของหลักสูตร เชน ตองผานการรับรองหลักสูตรจาก กพ. กอน (ความ
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เชื่อมั่นตอหลักสูตร) (4.74 + 0.45) กิจกรรมเสริมสรางความรูเพิ่มเติมทั้งในและนอกหองเรียน (4.36 +
0.48) อาจารยและบุคลากร (4.28 + 0.53) สิ่ งอํานวยความสะดวก (4.36 + 0.48) จบการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร (4.38 + 0.50) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานที่ หองเรียน (4.08 + 0.33)
4. ลั ก ษณะงาน/อาชี พ ในอนาคตที่ นัก เรี ยนต อ งการเมื่ อ จบการศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ผูตอบแบบสอบถามดานลักษณะงาน/อาชีพในอนาคตโดยที่นักเรียนตองการเมื่อจบการศึกษาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบเจาหนาที่สิ่งแวดลอมในบริษัทเอกชน/
อุตสาหกรรม รอยละ 49.06 รองลงมาคือ เจาหนาที่สิ่งแวดลอมในหนวยงานราชการระดับกระทรวง กรม
หรื อท อ งถิ่ น ร อ ยละ 38.85 ผู ป ระสานงานโครงการด า นสิ่ ง แวดลอ ม ร อ ยละ 7.55 นักวิ ทยาศาสตร ใน
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย รอยละ 3.77 เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และเจาหนาที่เกี่ยวกับกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ รอยละ 1.89
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ภาคผนวก ซ
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

เหตุผล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อง
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขา
วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล อม
พ.ศ.2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
139
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
36
1.1 กลุมวิชาภาษา
13
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
10
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
91
2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
41
2.1.1 วิชาแกน
26
2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน
15

เหตุผล
เปรียบเทียบโครงสรางหลั กสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ งมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ส าข าวิ ท ย าศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ นโ ล ยี
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2559

2. เปรียบเทียบโครงสราง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
134
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
11
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
8
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98
2.1 กลุมวิชาเนื้อหา
91
2.1.1 กลุมวิชาบังคับ
61
2.1.2 กลุมวิชาเลือก
30

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม

6
7

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
38
2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม
6
2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
15
2.2.3 กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
12
2.2.4 กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม
5
2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน
12
หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต 4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม
6

เหตุผล
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3. เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
1. SES110 พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
1. SET101 พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
Environmental Science Foundation
ความหมายและขอบเขตของวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม มิ ติ
ความหมายและขอบเขตของวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม มิ ติ
สิ่ ง แวดล อ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ระบบนิ เ วศ ความสมดุ ล ใน สิ่ ง แวดล อม ความหลากหลายทางชี วภาพ ระบบนิ เ วศ ความสมดุ ล ใน
ธรรมชาติ สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบันการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
ธรรมชาติ สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา

151

152
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)
2.
2. SET102 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Technology
พื้นฐานทางเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยี
การควบคุมและบํ าบัด มลพิษ เทคโนโลยีการใชท รัพยากร เทคโนโลยี การ
บําบัดของเสีย เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. SES205 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3(2-2-5) 3. SET201 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม 3(2-2-5)
Solid Waste and Hazardous Waste
Solid and Hazardous Waste and Its Control
ความหมายของขยะมูล ฝอยและของเสี ย อันตราย ปริม าณและ
ความหมายของขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปริมาณและ
องค ประกอบขยะมูล ฝอยและกากอุต สาหกรรม ผลกระทบของขยะมูล ฝอย องคประกอบขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ผลกระทบของขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอม การรองรับ การเก็บขน ระบบการขนถาย และของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอม การรองรับ การเก็บขน ระบบการขน
การรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การสํารวจ และการวิเคราะห ถาย การรวบรวมขยะมู ลฝอยและของเสีย อั นตราย การสํ ารวจ และการ
องคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและของ วิเคราะหองคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ วิธีการกําจัดขยะมูล
เสียอันตราย การใชประโยชน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอั นตราย ฝอยและของเสียอั นตราย การใชประโยชน เทคโนโลยีการจั ดการขยะมู ล
แบบครบวงจร
ฝอยและของเสียอันตรายแบบครบวงจร
4. SES361 มลพิษทางน้ํา
3(2-2-5) 4. SET202 มลพิษทางน้ําและการควบคุม
3(2-2-5)
Water Pollution
Water Pollution and Its Control
วั ฎ จั ก รน้ํ า แหล ง น้ํ า บนพื้ น โลก การใช น้ํ า คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า
วั ฏ จั ก รน้ํ า แหล ง น้ํ า บนพื้ นโลก การใช น้ํา คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า
แหล ง กํ า เนิ ด น้ํ า เสี ย สถานการณ แ ละภาวะน้ํ า เสี ย ผลกระทบของน้ํ า เสี ย แหลงกําเนิดน้ําเสีย สถานการณและภาวะน้ําเสีย ผลกระทบจากมลพิษทาง
มาตรการปองกันควบคุมและแกไขมลพิษในแหลงน้ํา วิธีการควบคุมแลปรับปรุง น้ํา มาตรการปองกัน ควบคุ ม และแกไขมลพิ ษทางน้ํา วิธีการควบคุมและ
คุณภาพน้ํา การอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย
และตาม มคอ.1

ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กนอย ตาม มคอ.1

ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
เล็กนอย ตาม มคอ.1
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เหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)
5. SES307 มลพิษอากาศและการควบคุม
3(2-2-5) 5. SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา
Air Pollution and its Control
Air Pollution and Its Control
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมลพิษอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับมลพิษ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมลพิษอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับมลพิษ
อากาศ เทคโนโลยี การเผาไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุ ตสาหกรรม อากาศ เทคโนโลยี การเผาไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุ ตสาหกรรม
เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิษ เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ
ทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ
6. SES212 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6) 6. SET212 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
Environmental Economics
Environmental Economics
แนวคิ ด ทฤษฎี พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร และสิ่ ง แวดล อ ม
แนวคิ ด ทฤษฎี พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร และสิ่ ง แวดล อ ม
ความสั มพัน ธ ร ะหว างเศรษฐศาสตร กั บทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อ ม ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เทคนิควิธีการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและ เทคนิควิธีการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหตนทุน และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่ ง แวดล อ ม การวิ เ คราะห ต น ทุ น และผลประโยชน ท างเศรษฐศาสตร
นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตร ที่ ใ ช ใ นป อ งกั น แก ไ ข และจั ด การ สิ่งแวดล อม นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ ใช ในป องกั น แกไ ข
สิ่งแวดลอม
และจัดการสิ่งแวดลอม
7. SES213 กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6) 7. SET213 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
Environmental Laws
Environmental Policies and Laws
ตาม มคอ.1
ศึ กษาหลั ก เกณฑ ท างกฎหมายในการจั ด การสิ่ ง แวดล อม การ
ศึกษาหลักเกณฑ ทางนโยบายและกฎหมายเกี่ย วกับ สิ่งแวดลอม
บังคับ ใชกฎหมายเกี่ ยวกั บสิ่งแวดล อม ข อบัง คับในระดั บทองถิ่น ระดั บชาติ การสรางนโยบายและการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม นโยบายและ
และระดับนานาชาติ
ขอบังคับในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)
8.
8. SET302 เทคโนโลยีสีเขียว
3(2-2-5)
Green Technology
แนวคิด หลักการ และวิธีการของเทคโนโลยีสี เขียว เครื่องมือและ
การประยุกตเทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันมลพิษ
และลดของเสียที่แหลงกําเนิด กลไกการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏ
จักรชีวิตผลิตภัณฑ ประสิ ทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พลังงานสีเขี ยวเพื่ อการนุ
รั กษ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล อม รอยเท าคาร บ อน ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่ งแวดล อม ฉลากสิ่ ง แวดล อม การประยุ กต ใช และบทบาทของภาครั ฐและ
ภาคเอกชนตองานดานเทคโนโลยีสีเขียวสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
9. SES448 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรฐานสากล 3(2-2-5) 9. SET303 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรฐานสากล 3(2-2-5)
Environmental Management Systems and
Environmental Management Systems and
International Standards
International Standards
หลั กการ ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องระบบการจั ด การ
ความเปนมาของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม หลักการวิเคราะห
สิ่งแวดล อม ผลกระทบของการดํ าเนิ นธุ รกิ จที่ มีต อสิ่ งแวดลอม กรอบแนวคิ ด ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม นโยบาย
พื้นฐาน ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ กระบวนการการดําเนินงานตาม สิ่ งแวดล อม ข อกํ าหนด ขั้ นตอน กระบวนการดํ าเนิ นงานตามระบบและการ
ระบบและการประยุกตใช ของระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่งแวดลอมในองคกร ประยุกตใชในองคกร การบูรณาการมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบการ
วิธี หลั กการ มาตรฐานสากลอื่ นๆ ที่ เป นเครื่ องมื อการจั ดการบนพื้ นฐานของ จัดการองคกรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล เพื่อการวิเคราะห ตัดสินใจใน
การปองกันปญหาสิ่งแวดลอม และสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย
และตาม มคอ.1

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาให
กระชับสอดคลองกับ
มคอ.1
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เหตุผล

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)
3(3-0-6) 10. SET307 การจัดการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

10. SES201 การจัดการสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา หนวยกิต
และคําอธิบายรายวิชาให
Environmental Management
The King’s Philosophy for Environmental
ทันสมัยเปนเอกลักษณ
แนวคิ ด มิ ติ ท างสิ่ ง แวดล อม ระบบสิ่ ง แวดล อม การวิ เ คราะห
Management
ระบบสิ่ ง แวดล อ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การ
แนวคิ ด เบื้ อ งต น ของการจั ด การ วิ สั ย ทั ศ น ข องการจั ด การ
ทรั พ ยากรให มี ศั ก ยภาพใช อ ย า งยั่ ง ยื น การจั ด การของเสี ย และมลพิ ษ วิ ท ยาการการจั ด การสิ่ ง แวดล อม ลั กษณะงาน กลไก สมรรถนะและแนว
สิ่งแวดลอม การควบคุมกิจกรรมและการจัดการสิ่งแวดลอม
ทางการวางแผน และการสรางนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม หลักการจัดการ
สิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน และการจัดการสิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชา
ดานทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม
11. SES316 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
1(0-2-1) 11. SET314 สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและ
1(0-2-1) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
ตาม มคอ.1
Seminar in Environmental Science
Seminar and Communication in Environmental
การนําเสนอรายงานในประเด็นที่สนใจหรือนวัตกรรมใหมๆ ดาน
Science and Technology
วิ ทยาศาสตร สิ่ ง แวดล อม โดยการค นข อมู ล ทางวิ ชาการ แนวทางการเขี ย น
การนํ าเสนองานในประเด็นที่ สนใจหรื อนวั ตกรรมใหมๆ ด าน
รายงานบทความทางวิ ช าการ รู ป แบบการนํ า เสนอ การอภิ ป ราย และ วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี สิ่ง แวดล อม โดยการค นควาขอมูล ทางวิช าการ
กระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาการ
แนวทางการเขี ย นรายงานบทความทางวิ ช าการ ภาษาและการสื่อสารทาง
สิ่งแวดล อม รูป แบบการนําเสนอ การอภิปราย และกระบวนการจั ดสัมมนา
ทางวิชาการ
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กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)
12.
12. SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอมและสถิติ
3(2-2-5)
Environmental Research Methodology and Statistics
หลั กการแ ล ะขั้ นต อนใ นการวางแ ผ นการ ท ดล องท าง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่ งแวดล อม หนวยทดลอง กรรมวิธีการทดลอง
ความคลาดเคลื่ อนของงานทดลอง ขั้นตอนและสิ่ งพิ จารณาในการวางแผน
ทดลอง สถิติพื้นฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสองตัวอยางดวย
คาที แผนการทดลองสุมสมบูรณ และบล็อกสมบูรณ การวิเคราะหการถดถอย
เชิ ง เส น อย า งง า ยและสหสั ม พั น ธ การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณทางสถิติ
13. SES417 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 13. SET401 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
Environmental Impact Assessment
ความสํ า คั ญ และหลั ก การของการประเมิ น ผลกระทบ
หลั กการของการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อม ศัพ ท ค วรรู
สิ่งแวดล อม องคป ระกอบของการประเมิ นผลกระทบสิ่ง แวดลอม กิจกรรม ระบบการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของประเทศไทย กฎหมายที่
และโครงการที่ตองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กระบวนการประเมินผล เกี่ยวของ องคประกอบของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกิจกรรมและ
กระทบสิ่ ง แวดล อ ม การเขี ย นรายงาน การตรวจรายงานการวิ เ คราะห โครงการที่ ต อ งวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม กระบวนการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อม การเขี ย นรายงาน การตรวจรายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และการตรวจติดตามตามมาตรการปองกัน แกไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย
และตาม มคอ.1

ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาตาม
มคอ.1 และตามวิชาชีพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ (ตอ)
14. SES339 จริยธรรมสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 14. SET404 จริยธรรมสิ่งแวดลอม
1(0-2-1) ปรับรหัสวิชาและหนวยกิต
Environmental Ethics
Environmental Ethics
ศึ ก ษาความความสํ า คั ญ และบทบาทเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม
ศึ ก ษาความความสํ า คั ญ และบทบาทเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม
คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณของนั ก สิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต สาธารณะ ความ คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ ม การเชื่ อ มโยงเรื่ อ งจริ ย ธรรมและระบบนิ เ วศ ตอสิ่งแวดล อม การเชื่ อมโยงเรื่ องจริยธรรมและระบบนิเวศ ลักษณะของนั ก
ลักษณะของนักสิ่งแวดลอมที่พึ งประสงคในการทํางานดานสิ่งแวดลอม การ สิ่งแวดลอมที่พึงประสงคในการทํางานดานสิ่งแวดลอม การเขียนโครงการ การ
เขี ยนโครงการ การนํ าเสนองานอย างมี คุณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิด ชอบต อ นําเสนองานอยางมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
สังคม
15. SES419 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(0-6-3) 15. SET405 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(0-6-3) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
Special Problems in Environmental Science
สิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
ตาม มคอ.1
ระเบี ย บวิ ธีวิจั ย เบื้ องต นสํ าหรั บ งานสิ่ ง แวดล อม ให นักศึ กษา
Special Problems in Environmental Science
เสนอหัวขอปญหาพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความเปนไป
and Technology
ไดของปญหาพิเศษ มุงเนนการใชแนวคิดใหม สามารถแกปญหาที่มีอยูเดิมได
การทบทวนเอกสารทางวิชาการและงานวิจัย การนําเสนอโครง
และเปนประโยชนตอสังคม การดําเนิ นการหาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมู ล รางหัวขอปญหาพิเศษ การวิเคราะหความเปนไปไดของการทําปญ หาพิเศษ
วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงาน การศึกษาอยูภายใตการควบคุมของ มุงเนนการใชนวัตกรรมและแนวคิดใหมในแกปญหาสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิมได
อาจารยที่ปรึกษา
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)
Air Pollution and Its Control
Noise Pollution and Its Control
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมลพิษอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับมลพิษ
ความหมายของเสียง การไดยิน การวิเคราะหเสี ยง การตรวจวั ด
อากาศ เทคโนโลยี การเผาไหม ระบบระบายอากาศในโรงงานอุ ต สาหกรรม ระดับเสียง เสียงภายนอกอาคารและเสียงในชุมชน มลพิษทางเสียงในอาคารและ
เทคโนโลยีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิ ษ อุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางเสียง การควบคุมและปองกัน
ทางอากาศ การจัดทําบัญชีแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ
มลพิษทางเสีย กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับเสียง
17. SES330 หลักการสํารวจและเก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 17. SET205 การเก็บตัวอยางและวิเคราะหมลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Principles of Environmental Surveying and Sampling
Environmental Pollution Sampling and Analysis
หลักการวางแผนการสํารวจพื้นที่ที่มีปญหาสิ่งแวดลอม หลักการ และ
หลั กการเก็ บตั วอยางและการกํ าหนดดั ช นีสิ่ ง แวดล อมในการ
วิธีการออกแบบการสํารวจ และเก็บตัวอยางเพื่อวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ ตรวจวิเคราะห การสํารวจพื้นที่และกําหนดจุดเก็บตัวอยาง การกําหนดความถี่
แกปญหาสิ่งแวดลอม การเก็บรักษาตัวอยาง การประกันคุณภาพตัวอยางเพื่อใหการ ในการเก็ บ ตั ว อย า ง การเตรี ย มความพร อ มก อ นออกเก็ บ ภาคสนาม วิ ธี
วิเคราะหตัวอยางไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปฏิ บั ติ ง านในการเก็ บ ตั ว อย าง การส ง ตั วอย า งเข า สู ห อ งปฏิ บั ติ ก าร และ
กระบวนการวิเ คราะหตั วอย างจากมลพิ ษทางดิน มลพิษทางน้ํ า มลพิษทาง
อากาศ และพื้นที่ที่มีปญหาสารมลพิษในสิ่งแวดลอม

เหตุผล
ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
ตาม มคอ.1

ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
ตาม มคอ.1
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
18. SES202 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6) 18. SET206 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(2-2-5)
Climate Change
Climate Change
ความหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคประกอบและ
ความหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคประกอบ
โครงสรางของชั้นบรรยากาศ วิ ทยาศาสตร การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ และโครงสร า งของชั้ น บรรยากาศ วิ ท ยาศาสตร ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภาวะโลกร อน มวลอากาศ และการเคลื่ อนที่ ข องมวลอากาศ หน วยงานที่ ภู มิ อ ากาศ ภาวะโลกร อน มวลอากาศ และการเคลื่ อนที่ ข องมวลอากาศ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก หนวยงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําบัญชีกาซ
ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต อ ภาคการเกษตร การลด เรือนกระจก ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
19. SES221 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 19. SET207 มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม
3(2-2-5)
Environmental Pollution
Environmental Pollution and Its Control
ความหมายและประเภทของมลพิ ษสิ่ งแวดล อม สถานการณ
ความรูพื้นฐานเรื่องมลพิษสิ่งแวดลอม มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
มลพิษสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบัน ภาวะมลพิษสิ่งแวดลอม สาเหตุ อากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางอาหาร มลพิษขยะมูลฝอย
ป ญ หามลพิ ษ แหล ง กํ าเนิ ด การแพร ก ระจาย ความรุ นแรงของภาวะมลพิ ษ สถานการณมลพิ ษสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุ บัน แนวทางปองกั น
ผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดลอม
แกไข และควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
20. SES263 มลพิษทางดิน
3(2-2-5) 20. SET208 มลพิษทางดินและการจัดการ
3(2-2-5)
Soil Pollution
Soil Pollution and Management
ความรูเกี่ ยวกับ ดินเบื้องต น มลพิษทางดิ นกับสิ่ งแวดลอม เช น
ความรู เ กี่ ย วกั บ ดิ น เบื้ อ งต น สารพิ ษ ในดิ น แหล ง กํ า เนิ ด
มลสารในดิ น แหล ง กํ าเนิ ด ประเภท การเคลื่ อ นย าย การเปลี่ ย นรู ป และ ประเภท การเคลื่อนยาย การเปลี่ยนรูปและปฏิกิริยา การเก็บตัวอยางและการ
ปฏิกิริยา การวิเคราะหมลสารในดิน และการจัดการมลพิษทางดินอยางยั่งยืน
วิเคราะหสารพิษในดิน การประเมินผลกระทบมลพิษทางดิน และการจัดการ
ทรัพยากรดินอยางยั่งยืน

เหตุผล
ปรับรหัสวิชาและจํานวน
หนวยกิต

ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
ตาม มคอ.1

ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
ตาม มคอ.1
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
21. SES208 ปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม 1
3(2-2-5) 21. SET209 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)
ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาเล็กนอย
Environmental Science Laboratory 1
Laboratory in Environmental Science and
ตาม มคอ.1
ความหมายและทฤษฎีผลของภาวะมลพิษน้ําตอระบบนิเวศและ
Technology
การปรับกระบวนการตางๆในระบบนิเวศเนื่องจากภาวะมลพิษน้ํา ความสําคัญ
ความรู เบื้ องต นในการใชห องปฏิ บัติ การสิ่ง แวดลอม การใช
ของการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมดวยกระบวนการทางกายภาพ เครื่องมือ การเก็บ ตัวอยาง และการตรวจวัด ดัชนีชี้วัด พื้นฐานดานกายภาพ
เคมี ชีวภาพ ปฏิบัติการวิเคราะหทางกายภาพเคมีและชีวภาพของน้ําเสีย ดวยใช เคมี และชีวภาพในสิ่งแวดลอมทางดิน น้ํา อากาศ เสียง และสารปนเป อนใน
การเครื่องมือและหลักการตางๆ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพของ ระบบนิ เวศ รวมทั้ งบทปฏิ บัติ การทางเทคโนโลยีเ พื่อป องกัน แก ไข และลด
สารมลพิษสิ่งแวดลอม เพื่อตอบปญหาของหนวยปฏิบัติการดานน้ําเสีย
มลพิษสิ่งแวดลอม
22. SES322 สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห
3(2-2-5) 22. SET210 สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาเล็กนอย ตาม มคอ.
Water Pollutants and Analysis
Water Pollutants and Analysis
1
แหลงน้ําและความสําคัญของน้ํา ลักษณะที่สําคัญทางกายภาพ
แหลงน้ําและความสําคัญของน้ํา ลักษณะสําคัญทางกายภาพ
และทางเคมีของน้ํา สารมลพิษ หนวยที่ใชระบุความเขมขนของสารมลพิษ การ และทางเคมีของน้ํา แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพิษทางน้ํา ความเขมขนของสาร
วิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ าทางกายภาพ เคมี และทางชี ววิ ท ยาของน้ํ า มาตรฐาน มลพิษ เครื่องมือวิเคราะห การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และทาง
คุณภาพน้ําดื่มน้ําใช มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของ ชีววิทยา กฎหมายและขอบังคับมลพิษทางน้ํา
กระทรวงอุตสาหกรรม แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพิษทางน้ํา
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
23. SES332 มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-2-5) 23. SET211 มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise Pollution and Vibration
Noise Pollution and Vibration
แหลงกําเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรฐานและกฎหมาย
แหล ง กํ า เนิ ด เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น มาตรฐานและ
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ธรรมชาติของคลื่นเสียงหูกับการไดยิน เสียง กฎหมายเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ธรรมชาติของคลื่นเสียงหูกับการ
ภายนอกอาคารและชุมชนเสียงในอาคารและคุณสมบัติการลดเสียง เสียงจาก ไดยิน เสียงภายนอกอาคารและชุมชนเสียงในอาคารและคุณสมบัติการลดเสียง
การคมนาคมแหลงกําเนิดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของมลพิษทาง เสียงจากการคมนาคมแหลงกําเนิดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบของ
เสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัดเสียงเทคโนโลยี มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมื อและอุป กรณในการตรวจวั ด
ควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในภาคอุตสาหกรรม และการปองกัน เ สี ย ง เ ท ค โ นโ ล ยี ค วบ คุ มมล พิ ษท าง เ สี ย ง แ ล ะ การ สั่ นส ะ เ ทื อนใ น
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับเสียงและความสั่นสะเทือน
ภาคอุตสาหกรรม และการปองกันกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับเสีย ง
และความสั่นสะเทือน
24. SES373 ภัยพิบัติธรรมชาติ
3(2-2-5) 24. SET214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ
3(2-2-5)
Natural Disasters
Natural Disasters and Management
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และประเภทของภัยพิบัติทาง
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และประเภทของภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ผลกระทบการป องกั น การเตรี ย มรั บ สถานการณ ภั ย พิ บั ติ การ ทางธรรมชาติ ผลกระทบการปองกัน การเตรียมรับสถานการณภัยพิบัติ การ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงและความเสียหาย การวางแผนเชิงนโยบายและ วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงและความเสียหาย การวางแผนเชิงนโยบาย
พื้ น ที่ และการตั ด สิ นใจ การวางแผน การฟ น ฟู หลั กการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท าง และพื้นที่ และการตัดสินใจ การวางแผน การฟนฟู หลักการเกิดภั ยพิบัติทาง
ธรรมชาติในระดับตางๆ เครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางยั่ง ธรรมชาติในระดั บตางๆ เครื่องมื อในการจัดการภั ยพิบัติทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา

ปรับชื่อและรหัสวิชาตาม
มคอ.1
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
25. SES203 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 25. SET215 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน
หนวยกิต
Sustainable Semi-Urban Ecological and Environmental
Sustainable Semi-Urban Ecological and Environmental
Development
Development
ความหมายของนิ เ วศชานเมื อง ความหมายและเป าหมายการ
ความหมายของนิ เ วศชานเมื อง ความหมายและเป าหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืนโครงสรางระบบนิเวศชานเมือง หลักการจัดการนิเวศชานเมือง พัฒนาอยางยั่ งยืน โครงสรางระบบนิเ วศชานเมื อง หลั กการจัด การนิเ วศชาน
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม การประเมินสภาพแวดลอมนิเวศชาน เมืองดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม การประเมินสภาพแวดลอมนิเวศ
เมือง เครื่องมือในการจัดการนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน
ชานเมือง เครื่องมือในการจัดการนิเวศชานเมืองอยางยั่งยืน
26. SES207 ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5) 26. SET216 ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา
Eco-Tourism Resources
Eco–Tourism Resources
ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว
ความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว
การจัด การทรั พยากรทองเที่ยงเชิงนิเวศอยางยั่งยืน องคกรที่เกี่ ยวของกับการ การจัด การทรั พยากรทองเที่ ยงเชิง นิเวศอยางยั่ง ยืน องคกรที่เ กี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรทองเที่ย ว การกําหนดมาตรฐานท องเที่ยวการมีสวนรวมของ จัดการทรัพยากรทองเที่ยว การกําหนดมาตรฐานทองเที่ยวการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ บทบาทความรับผิดชอบและความ ชุมชนในการพัฒ นาการทองเที่ย วเชิงนิเวศ บทบาทความรับผิ ดชอบและความ
รวมมือของผูที่เกี่ยวของในการอนุรักษ การศึกษานอกสถานที่
รวมมือของผูที่เกี่ยวของในการอนุรักษ การศึกษานอกสถานที่
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
27. SES222 ทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 27. SET217 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
ปรับชื่อและรหัสวิชา
Soil Resources and the Environmental
Land Resources and Environment
ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรดิ น และสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การ
ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรดิ นและสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การ
ทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ความสัมพันธ ทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ความสัมพันธ
ของทรัพยากรธรรมชาติภายใต ระบบนิเวศทางการเกษตร ปจจัยและสาเหตุ ที่ ของทรัพยากรธรรมชาติภายใตระบบนิ เวศทางการเกษตร ปจจัยและสาเหตุ ที่
กอใหเกิดมลพิษทางดิน แนวทางการจัดการทรัพยากรดินที่ไมเหมาะสมตอการ กอใหเกิดมลพิษทางดิน แนวทางการจัดการทรัพยากรดินที่ไมเหมาะสมตอการ
ใชประโยชนและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ใชประโยชนและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
28. SES210 ทรัพยากรปาไม
3(3-0-6) 28. SET218 ทรัพยากรปาไม
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน
หนวยกิต
Forest Resources
Forest Resources
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของปาไม การจําแนกปาไม
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของปาไม การจําแนกปา
ของประเทศไทย ป ญหาที่ เกิ ดกั บทรัพยากรปาไม กฎหมายเกี่ยวกั บป าไม การ ไมของประเทศไทย ปญหาที่เกิดกับทรัพยากรปาไม กฎหมายเกี่ยวกับปาไม การ
อนุรักษและการจัดการปาไม
อนุรักษและการจัดการปาไม
29. SES265 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย
3(3-0-6) 29. SET219 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย
3(3-0-6)
ปรับรหัสวิชา
Human Settlements
Human Settlements
ปจจัยทางธรรมชาติ และสังคมที่มีผลตอการอพยพ และการตั้ง
ปจจัยทางธรรมชาติ และสังคมที่มีผลตอการอพยพ และการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและแบบแผนการใชที่ดินทั้งในเขตเมือง ถิ่นฐานของมนุษย รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและแบบแผนการใชที่ดินทั้งในเขตเมือง
และชนบท ตลอดจนแนวโนม การเปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว
และชนบท ตลอดจนแนวโนม การเปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
30. SES268 หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-2-5) 30. SET220 หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-2-5)
Principles of Watershed Management
Principles of Watershed Management
ความหมายลุมน้ํา โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ําและสมดุลทาง
ความหมายลุมน้ํา โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ําและสมดุลทาง
นิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมน้ําเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการ นิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมน้ําเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการ
ไหลของน้ํา การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลง ไหลของน้ํา การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลง
และมลพิ ษในพื้นที่ลุ มน้ํ า การพัฒ นาแหล งเสื่ อมโทรมของพื้นที่ลุ ม น้ํา ความรู และมลพิ ษในพื้ นที่ลุ มน้ํ า การพั ฒ นาแหลง เสื่ อมโทรมของพื้นที่ ลุม น้ํา ความรู
เบื้องตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมน้ําเพื่อวางแผนจัดการลุมน้ํา
เบื้องตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมน้ําเพื่อวางแผนจัดการลุมน้ํา
31. SES274 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
31. SET221 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Environmental and Local Resources Studies
Environmental and Local Resources Studies
หลักการในการสํารวจและวิเคราะหสถานภาพของสิ่งแวดลอม
ความหมายของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร หลักการวิเคราะห
และทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น แบบผสมผสาน ทั้ ง ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สถานภาพของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในทองถิ่นแบบผสมผสาน การวิเคราะห
สิ่งแวดลอมที่ม นุษยส รางขึ้น ลั กษณะทางเศรษฐกิ จและสั งคมท องถิ่ น รวมถึ ง สถานภาพทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อมที่ม นุษย สร างขึ้น ลั กษณะทาง
การศึกษาดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐ ซึ่งจะชวยในการวิเคราะห เศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น การศึกษาดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐ
ถึงศักยภาพของทองถิ่นเพื่อการวางแผนการจัดการและการพัฒนาที่เหมาะสม
การวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นเพื่อการวางแผนการจัด การและการพัฒนาที่
เหมาะสม

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
32. SES321 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
3(2-2-5) 32. SET222 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
3(2-2-5)
Land Use Planning
Land Use Planning
ความหมาย ความสําคั ญของการใชประโยชน ที่ดิน สถานภาพ
ความหมาย ความสําคัญของการใชประโยชนที่ดิน สถานภาพ
การใชที่ดินในประเทศไทย หลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใชที่ดินและ การใชที่ดินในประเทศไทย หลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใชที่ดินและ
การพัฒนาที่ดิน หลักการฟนฟูสภาพดิน การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
การพัฒนาที่ดิน หลักการฟนฟูสภาพดิน และการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
33. SES342 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 33. SET301 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Toxicology
Environmental Toxicology
สารพิ ษ ในสิ่ ง แวดล อ ม กลไกความเป น พิ ษ ของสารพิ ษ ใน
สารพิ ษ ในสิ่ ง แวดล อ ม กลไกความเป น พิ ษ ของสารพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษ สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษ
ตอระบบของรางกาย การตรวจวิเคราะห ประเมินผล และการควบคุมความเปน ตอระบบของรางกาย การตรวจวิเคราะห ประเมินผล และการควบคุมความเปน
พิษของสาร
พิษของสาร
34. SES331 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 34. SET304 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Pollution Control Technology
Environmental Pollution Control Technology
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการควบคุ ม มลพิ ษสิ่ ง แวดล อม การ
มลพิษสิ่งแวดลอม หลักการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการบําบัด
ควบคุ ม มลพิ ษสิ่ ง แวดล อมในประเทศไทย ค ามาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อม มลพิษทางน้ํา เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษอากาศ เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและกําจัดมลพิษ แตละประเภท ไดแก มลพิษทาง ทางเสียงและความสั่นสะเทือน เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และ
น้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ของเสี ยอันตราย การของเสี ย มาตรการควบคุม มลพิษสิ่ง แวดล อมของประเทศไทย มาตรฐาน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมลพิษทางดิน
คุณภาพสิ่งแวดลอม

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาตาม
มคอ.1
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
35. SES446 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ
3(2-2-5) 35. SET305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
Geological Information Systems for Environmental
Geological Information Systems for Environmental
Management
Management
ทฤษฎี แนวคิด ด านระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร ลั กษณะของ
ทฤษฎี แนวคิ ด ด านระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร ลักษณะของ
ขอมูลเชิงพื้นที่และ ขอมูลอรรถาธิบาย การจัดการขอมูล การนําเขาขอมูลเรียก ขอมูลเชิงพื้นที่และ ขอมูลอรรถาธิบาย การจัดการขอมูล การนําเขาขอมูลเรียก
ถาม แสดงผลและการวิเคราะหขอมูลใน ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตรและการ ถาม แสดงผลและการวิเคราะหขอมูล ใน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ
นําไปประยุกตใชกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การใชขอมูลระวางที่ นําไปประยุกตใชกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การใชขอมูลระวางที่
ลักษณะข อมูลที่ใ ช การจัดการข อมูลการวิเ คราะหและแสดงผลขอมูล ระวางที่ ลักษณะข อมูลที่ใช การจัด การขอมู ลการวิเ คราะหแ ละแสดงผลขอมูล ระวางที่
และขอมูลพื้นผิวในรูปสามมิติ
และขอมูลพื้นผิวในรูปสามมิติ
36. SES447 เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย
3(2-2-5) 36. SET306 เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
Wastewater Treatment Technology
ศึกษาองคประกอบของน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัด
ศึกษาองคประกอบของน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัด
น้ําเสีย แบบต างๆ การเลื อกระบบบาบั ดน้ํ าเสี ย ให เ หมาะกั บ สภาพพื้ นที่ และ น้ําเสี ย แบบตางๆ การเลือกระบบบาบัด น้ําเสีย ใหเ หมาะกับ สภาพพื้นที่ และ
ลักษณะน้ํ าทิ้ ง มาตรฐานน้ํ าทิ้ง จากโรงงาน อุต สาหกรรมและชุ มชน วางแผน ลักษณะน้ํ าทิ้ ง มาตรฐานน้ํ าทิ้ งจากโรงงาน อุ ตสาหกรรมและชุ มชน วางแผน
จัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียพื้นฐาน
จัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียพื้นฐาน
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
37. SES217 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6) 37. SET308 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน
หนวยกิต
Environment and Sustainable Development
Environment and Sustainable Development
ศึกษาความสัม พันธร ะหวางสิ่งแวดลอมกั บการพัฒนา แนวคิ ด
ศึกษาความสัมพั นธระหวางสิ่ง แวดลอมกับการพัฒนา แนวคิ ด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในรักษสภาพแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบของการ การพัฒนาที่ยั่งยืนในรักษาสภาพแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบของการ
พัฒนาที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
พัฒนาที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
38. SES235 การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 38. SET309 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) ปรับชื่อ รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
Environmental Monitoring
Environmental Monitoring
ความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ชนิด
ความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ชนิด เล็กนอยตาม มคอ.1
การวางแผน และประโยชนที่ไดรับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางแผน และประโยชนที่ไดรับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน คุณภาพน้ํา และคุณภาพอากาศ
วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ การปนเปอน
สารพิษในสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
39. SES267 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6) 39. SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)
ปรับชื่อ รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต และ
Principles of Natural Resources Management
Principles of Natural Resources Management and
คําอธิบายรายวิชาตาม
หลักการ และทฤษฎีเบื้องตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Environment
ความหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะ
มคอ.1
พลวั ต ประชากร และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น การบู ร ณาการผสมผสานรู ป แบบ
วิธีการ เครื่องมือในการปองกัน แกไข และจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบและ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การวางแผนการจัดการ
ยั่งยืน การสรางนโยบาย มาตรการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม และกิจกรรมการมี
สวนรวมเพื่อการจัดทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการและยั่งยืน
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
40. SES364 การอนุรักษและจัดการพลังงาน
3(2-2-5) 40. SET311 การอนุรักษและจัดการพลังงาน
3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา
Energy Conversation and Management
Energy Conservation and Management
ความสําคั ญของพลัง งานตอชีวิตตอระบบนิเวศและการพัฒนา
ความสําคัญของพลังงานตอชีวิตตอระบบนิเวศและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สถานการณ และวิกฤติการณพลังงานของโลก ผลกระทบ เศรษฐกิจและสังคม สถานการณและวิ กฤติการณพลั งงานของโลก ผลกระทบ
ของการใช พ ลั ง งานต อสิ่ ง แวดล อม นโยบายพลั ง งานของประเทศ พลั ง งาน ของการใช พ ลั ง งานต อสิ่ ง แวดล อม นโยบายพลั ง งานของประเทศ พลั ง งาน
ทดแทน การใชและการอนุรักษพลังงาน
ทดแทน การใชและการอนุรักษพลังงาน
41. SES371 การวางผังเมืองและผังภาค
3(2-2-5) 41. SET312 การวางผังเมืองและผังภาค
3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา
Urban and Regional Planning
Urban and Regional Planning
ทฤษฎี ก ารวางผั ง เมื อ ง โครงสร า งและการกระจายตั ว ของ
ทฤษฎี ก ารวางผั ง เมื อ ง โครงสร า งและการกระจายตั ว ของ
ประชากร การวางแผนการใชที่ดินในเขตเมืองและชนบท การกําหนดเขตการใช ประชากร การวางแผนการใชที่ดินในเขตเมืองและชนบท การกําหนดเขตการใช
ประโยชนที่ดิน กฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การวางผังจราจร การ ประโยชนที่ดิน กฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การวางผังจราจร การ
วางผังเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
วางผังเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
42.
42. SET313 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) เพิ่มวิชาใหมใหทันสมัย
และตาม มคอ.1
Environmental Risk Assessment
คําจํากัดความที่เกี่ย วของกับ การประเมินความเสี่ยง หลั กการ
เกี่ยวกับความเสี่ยง แนวคิดการบริหารความเสี่ย ง กระบวนการประเมินความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในทางปฏิบัติ รูปแบบของการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงตอสารมลพิษ และ
การประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศ
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน (ตอ)
43. SES315 แบบจําลองสิ่งแวดลอม
3(3-0-6) 43. SET402 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและจํานวน
หนวยกิต
Environmental Modeling
Environmental Modeling
จํากัดความ ชนิดของแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม แนวคิดและ
คําจํากัดความและชนิดของแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม แนวคิด
หลักการวางแผนขั้นพื้นฐานทางระบบสิ่งแวดลอม กระบวนการและเทคนิคใน และหลักการวางแผนขั้นพื้นฐานทางระบบสิ่งแวดลอม กระบวนการและเทคนิค
การพัฒนาแบบจําลองทางสิ่งแวดลอมการประมวลผล วิเคราะห และประยุกต ในการพั ฒ นาแบบจํ า ลองทางสิ่ ง แวดล อมการประมวลผล วิ เ คราะห และ
แบบจําลอง การนําเสนอขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดลอม
ประยุกตแบบจําลอง การนําเสนอขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดลอม
46. SES409 การมีสวนรวมและการสื่อสารความเสี่ยงทาง
3(2-2-5) 46. SET403 การมีสวนรวมและการจัดการความขัดแยงทาง
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชาให
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
ทันสมัยและตาม มคอ.1
Environmental Participation and Risk Communication
Environmental Participation and Conflict Management
ความหมายของการมี ส วนร วมและการสื่ อสารความเสี่ ย งทาง
ความหมายของการมี ส วนร วมและการสื่ อสารความเสี่ ย งทาง
สิ่งแวดลอม ประเภทและรูปแบบของการมีสวนรวม การมีสวนรวมระดับนโยบาย สิ่งแวดลอม ประเภทและรูปแบบของการมีสวนรวม การมีสวนรวมระดับนโยบาย
และระดั บปฏิ บั ติ การ มิ ติ การมี ส วนร วม ป จจั ยส งเสริ มการมี ส วนร วมแนวทาง และระดั บปฏิ บั ติ การ มิ ติ การมี ส วนร วม ป จจั ยส งเสริ มการมี ส วนร วมแนวทาง
การศึกษาการจัดการทรั พยากรและสิ่งแวดลอม การมีส วนรวมของชุ มชนในการ การศึกษาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การมี สวนรวมของชุ มชนในการ
อนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม การจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางสิ่งแวดลอม การ อนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม การจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางสิ่งแวดลอม การ
จัดการความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม การแกไขความขัดแยง การทําประชาพิจารณ จัดการความขัดแยงทางสิ่งแวดลอม การแกไขความขัดแยง การทําประชาพิจารณ
และการสื่อสารความเสี่ยงที่เนนการตัดสินใจ
และการสื่อสารความเสี่ยงที่เนนการตัดสินใจ
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กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
43. SES350 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
1(45)
2(90) 43. SET316 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
Preparation for Professional Experience in
Preparation for Professional Experience in
Environmental Science
Environmental Science and Technology
ฝกความพรอมของผู เรียนก อนออกฝกประสบการณวิช าชีพใน
ฝกความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ดานการรับ รู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ อย างมีค วามสุข การ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพอยางมีความสุข
พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ฝกทักษะในดาน การพัฒ นาคุณ ลักษณะของผูเ รีย นใหมี ความรูที่ เหมาะสมกั บวิ ชาชีพ ฝ ก
เครื่องมือวิเคราะห และทักษะงานดานธุรการและเอกสาร การศึกษาดูงาน และ ทักษะในดานเครื่องมือวิเคราะห และทั กษะงานดานธุรการและเอกสาร
ฝกภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณวิชาชีพ
การศึกษาดูงาน และฝกภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณวิชาชีพ
44. SES351 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
1(45)
สิ่งแวดลอม
Preparation for Cooperative Education in
Environmental Science
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพเกี่ ยวกับลักษณะของงานและโอกาสของสถานประกอบการ
แบบต างๆ เป นการกระตุ นให นักศึกษาพัฒนาตนเอง ทั กษะ เจตคติ สร างความ
เชื่ อมั่นตนเอง พรอมทั้งการศึ กษาดูงานในหน วยงานภาครั ฐ เอกชน และชุ มชน
ทองถิ่น และฝกสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
และหนวยกิต ตาม
มคอ.1

44. SET317 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
1(45) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ตาม มคอ.1
Preparation for Cooperative Education in
Environmental Science and Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝ ก
ประสบการณ วิชาชี พเกี่ยวกับลั กษณะของงานและโอกาสของสถานประกอบการ
แบบต างๆ เป นการกระตุ นใหนักศึ กษาพั ฒนาตนเอง ทั กษะ เจตคติ สร างความ
เชื่ อมั่ นตนเอง พร อมทั้ งการศึกษาดู งานในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ทองถิ่น และฝกภาคสนามเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ
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กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม (ตอ)
47. SES452 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร
5(450) 47. SET406 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร
5(450) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
สิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ตาม มคอ.1
Field Experience in Environmental Science
Field Experience in Environmental Science and
ให มี การฝ กงานจริ ง ในสถานประกอบการอย างมี ร ะบบทั้ ง ใน
Technology
หนวยงานของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามความสนใจของนักศึกษา โดยเขา
ใหมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบทั้งใน
รวมโครงการสหกิ จศึกษาของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม หนวยงานของภาครัฐเอกชน และชุมชน ตามความสนใจของนักศึกษา โดยเขา
ราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ด ทํ า โครงการกั บ หน ว ยงานที่ เ ข า รั บ การฝ ก รวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ประสบการณวิชาชีพทางสิ่งแวดลอม สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได
ราชูปถัมภ จัดทําโครงการรวมกับหนวยงานที่เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางสิ่งแวดลอม สามารถนําเสนอผลงานของวิชาการได
48. SES453 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
6(640) 48. SET407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6(640) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
สิ่งแวดลอม
ตาม มคอ.1
Cooperative Education in Environmental Science
Cooperative Education in Environmental
ใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติงานจริงทั้งในหนวยงานของภาครั ฐ
Science and Technology
เอกชน และชุมชนภายใตการควบคุมของฝายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติงานจริงทั้งในหนวยงานของภาครัฐ
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี
เอกชน และชุมชนภายใตการควบคุมของฝายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ฌ
แผนบริหารความเสีย่ ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
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แผนบริหารความเสีย่ ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
ดานจํานวนนักศึกษาไมไดตามเปาหมายและจํานวนลดลง
F
ดานการเรียนการสอน นักศึกษา ติด F
P

ปจจัยเสี่ยง
1. นักศึกษายายไปเรียนหลักสูตรอื่น
2. นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
นักศึกษายังปรับตัวกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยยังไมได

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)

รายละเอียดความ
สูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)

จํานวนนักศึกษาไมได
นักศึกษายายไปเรียน
ตามเปาหมายและจํานวน หลักสูตรอื่น
ลดลง
นักศึกษาลาออกไปเรียน
มหาวิทยาลัยอื่น
ดานการเรียนการสอน นักศึกษายังปรับตัวกับ
นักศึกษา ติด F
การเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยยังไมได

หมายเหตุ :

โอกาสทีจ่ ะเกิด
(1)

ผลกระทบความรุนแรง
(2)

คะแนน
ความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)×(2)

4

2

4x2=8

1

2

2

2x2=4

1

5

2

5x 2 = 10

2

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง 3 มีคาระหวาง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได), 2 มีคาระหวาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง)
และ 1 มีคาระหวาง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ลําดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

การควบคุมที่มีอยู การควบคุมที่มีอยู
แลว
แลวไดผลหรือไม
(3)
(4)

1

2

3

นักศึกษาลาออก

แตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล

นักศึกษาจํานวนลดลง

- เรงจัดทําหลักสูตรเพือ่ เปดชอง
ทางการรับตรง
- จัดทําประชาสัมพันธหลักสูตรตาม
โรงเรียนมัธยมตางๆ และทาง
Website มหาวิทยาลัย
- แตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล
ติดตามการเรียน
- จัดใหมีการเรียนชดเชย

นักศึกษาการเรียน ติด F






หมายถึง มี
 หมายถึง มีแตไมสมบูรณ
หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ

หมายเหตุ

(5)
.........ยอมรับ
..ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง
.......ยอมรับ
..ควบคุม
........ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง

(6)

.......ยอมรับ
..ควบคุม
........ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง



× หมายถึง ไมมี
× ไมไดผลตามที่คาดหมาย
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หมายเหตุ ชอง 3 
ชอง 4 



วิธจี ัดการความเสี่ยง
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
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กระบวนการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
- โครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตรใหมากขึ้นใหหลัก
หลายชองทางมากขึ้น
- จัดใหมีการเรียนชดเชย
และการปรับพื้นฐานวิชา
วิทยาศาสตร

การควบคุม
ที่มีอยู

ระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

(2)

(3)

- จั ดทํา ประชาสัมพันธ
หลักสูตรตามโรงเรียน
มัธยมตางๆ และทาง
Website มหาวิทยาลัย
-จัดการเขาพบที่ปรึกษา

ความเสีย่ งสูง

(4)
- ใหคําอธิบายและ
พูดคุยกับนักศึกษา
- ประชุมวางแผน
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู กิจกรรมการควบคุม
(ปจจัยเสี่ยง)
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)

(5)

(6)
- ความพร อ มที มงาน
จัดทําหลักสูตร ใน
การปรับแกได
นักศึกษาอยากไป
ตลอดเวลา
เรียนที่อื่น
- จัดทําตารางเวลา
และควบคุมใหเปนไป
ตามเวลาที่กําหนดไว

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(7)

อาจารยประจํา
หลักสูตร

ผูรายงาน อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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