
มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขต/คณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Environmental Science  
   and Natural Resources 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

ช่ือยอ (ไทย): วท.บ.  (วิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ)   
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Environmental Science and Natural Resources) 
  ช่ือยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Environmental Science and Natural Resources) 
3. วิชาเอก (ถามี) 
  ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  137  หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ป   
 5.2  ภาษาท่ีใช 
  การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปนภาคีเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการ รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหง 

ประเทศไทย (กฟผ.)  
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
   สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 
    วันท่ี 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2556 
   สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556   
    วันท่ี 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2556 
    เปดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1   ปการศึกษา  2556 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในปการศึกษา  2558 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 (1) นักวิชาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
 (2) ผูสอน/ฝกอบรมวิชาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (3) นักปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (4) นักวิจัยดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (5) ผูใหการปรึกษาและพัฒนางานดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
 (6) ผูประเมิน/วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 
 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 1. นายมาโนช  หลักฐานดี ตําแหนง  อาจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) , 2531 
  เลขบัตรประชาชน     x xxxx xxxxx xx x 
 2. นางสาววรนุช  ดีละมัน ตําแหนง  อาจารย วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดลอม) , 2553 
  เลขบัตรประชาชน     x xxxx xxxxx xx x 
 3. นายกิติยศ  ตั้งสัจจวงศ ตําแหนง อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) , 2548 
  เลขบัตรประชาชน     x xxxx xxxxx xx x 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ไดกลาวถึงสถานการณ
ส่ิงแวดลอม อยูใน 3 พันธกิจ  3 วัตถุประสงค 4 เปาหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน และมียุทธศาสตรเพื่อการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ท้ังความรูคูคุณธรรม 
สังคม ม่ันคงเปนธรรม มีพลังและเอ้ืออาทร เนนการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความ
ม่ันคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ท่ีกลาวมาจําเปนตองใชบุคลากรทางวิทยาการ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก เพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่
จําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปจจุบัน กอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมาก จึงจําเปนอยางยิ่งในการวางแผนหลักสูตร โดย
คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงดานสังคม แตยังคงดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ 
  การศึกษาดานวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนกลไกท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทางสังคมไปในทิศทางท่ีถูกตอง สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ตระหนักในคุณคา
และความสําคัญในการรักษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไปพรอม ๆ กับการเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สงผลให
สถานการณดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงมีความ
จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีศักยภาพสูง สามารถเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒนและศาสตร
ดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับชาติและนานาชาติได 
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 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  จากสถานการณการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ภายใต
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแขงขันสูง และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
รวดเร็วในปจจุบัน ท่ีสงผลกระทบตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาหลักสูตร
จึงมีความจําเปนตองสอดคลองกับสถานการณดังกลาว ตองเนนใหผูเรียนมีความรู ความสามารถท้ังเชิง
วิชาการและวิชาชีพ เปนบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเช่ียวชาญ สามารถบูรณาการแนวความคิดทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับงานวิชาชีพ มีความสามารถในการวิจัยและบริการสังคมในงานทางดาน
ส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกในคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดลอม ท่ีเปนไป
ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  กลุมวิชาแกนใชเรียน 
รวมกันทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
  ไมมี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
ดานเนื้อหาสาระ  การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมท้ังความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี    สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรูความสามารถในดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี ปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2 วัตถุประสงค 
  1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางดานวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถบูรณาการความรูตางๆ และสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณภาพ 
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  1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตาม
กฎหมาย รูจักทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรดานตางๆ ไดเปนอยาง
ดี มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามท่ี สกอ.
กําหนด 

 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด 

 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 ติดตามการเปล่ียนแปลง
ความตองการของหนวยงาน
ในภาครัฐและภาคเอกชน 

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของหนวยงานใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 ความพึงพอใจในทักษะ  
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต 

 พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ใหมีประสบการณ
จากการนําความรูมา
ปฏิบัติงานจริง 
 

 สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

 สนับสนุนใหมีการพัฒนา
ดานวิชาการและวิจยัอยาง
ตอเนื่อง  

 ปริมาณงานบริการวิชาการ
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ 
             การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค  ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2552 
(ภาคผนวก ก) 
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
             การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ข้ึนอยูกับการพจิารณาของคณะกรรมการประจาํหลักสูตร 
    1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
            ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
               ภาคการศึกษาท่ี  1     เดือนมิถุนายน  -  กันยายน 
               ภาคการศึกษาท่ี  2        เดือนพฤศจกิายน  -  กุมภาพนัธ 
               ภาคการศึกษาฤดูรอน   เดือน มีนาคม  -  พฤษภาคม 
    2.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  
 2.3 คุณสมบัตผิูเขาศึกษา 
               สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   
    2.4 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
            โดยระบบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    2.5  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
   นักศึกษาแรกเขาอาจพบปญหาการปรับตัวในการเรียนรูและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ซ่ึงแตกตาง
จากท่ีเคยเรียนในระดบัมัธยมศึกษา  
   2.6 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.5 
            2.6.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการเวลาท่ีเหมาะสม           
  2.6.2 มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีดูแลนักศึกษาในเร่ืองของการเรียนรูและการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ตลอดท้ังใหคําแนะนําตางๆ 
             2.6.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษา และ
การดูแลนักศึกษา 
 



 7 

   2.7 แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ   5  ป 
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

ช้ันปท่ี  1 35 35 35 35 35 

ช้ันปท่ี  2 - 35 35 35 35 

ช้ันปท่ี  3 -  35 35 35 

ช้ันปท่ี  4 -   35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 35 35 
 

 2.8 งบประมาณตามแผน 
  2.8.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 
 

ปงบประมาณ 
รายละเอียดรายรับ 

2556 2557 2558 2559 2560 
คาบํารุงการศึกษา 350,000 700,000 1,050,000 1,400,000 1,400,000 
คาลงทะเบียน 222,250 425,250 642,250 763,000 763,000 
เงินงบประมาณแผนดิน 4,897,400 5,571,244 5,755,520 6,450,850 6,657,901 
รวมรายรับ 5,469,650 6,696,494 7,447,770 8,613,850 8,820,901 
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  2.8.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
 

ปงบประมาณ หมวดเงิน 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก.  งบดําเนนิการ - - - - - 
     1.  คาใชจายบุคลากร 2,897,400 3,071,244 3,255,520 3,450,850 3,657,901 
     2.  คาใชจายดําเนนิงาน  
          - คาวัสดุฝก 
          (ไมรวม 3 ) 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

     3.  ทุนการศึกษา - - - - - 
     4.  รายจายระดับมหาวิทยาลัย 228,900 450,100 676,900 865,200 865,200 

รวม (ก) 3,276,300 3,671,344 4,082,420 4,466,050 4,673,101 
ข.  งบลงทุน - - - - - 
      คาครุภัณฑ 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 

รวม (ข) 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 
      รวม (ก) + (ข) 4,776,300 5,671,344 6,082,420 6,966,050 7,173,101 
      จํานวนนักศึกษา 35 70 105 140 140 
 
    2.9 ระบบการศึกษา 
            ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2552  (ภาคผนวก  ก) 

   2.10 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
            เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต                     รวมตลอดหลักสูตร    137    หนวยกิต 
             3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
                  โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี ้
 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                       32 หนวยกิต 
 ก.1  กลุมวิชาภาษาไทย                                                                             3 หนวยกิต 
 ก.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                                                                 12 หนวยกิต 
 ก.3  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                            9 หนวยกิต 
 ก.4  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                               6 หนวยกิต 
 ก.5  กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                                                    2 หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                       99 หนวยกิต 
 ข.1  กลุมวิชาแกน                                                                                     15 หนวยกิต 
 ข.2  กลุมวิชาชีพบังคับ                                                                              60 หนวยกิต 
 ข.3  กลุมวิชาชีพเลือก                                                                               24 หนวยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                    6   หนวยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 
   - รหัสวิชา 
    รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก   XX-XXX-XXX   มีความหมายดงันี้ 
    หลักท่ี 1 และ 2   เปนรหัสคณะ ( 02 = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
    หลักท่ี 3  เปนรหัสสาขาวิชา  (0 = ไมระบุสาขาวิชา   1 = สาขาวิชาวิทยาการ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ) 
    หลักท่ี 4  เปนรหัสหมวดวิชา   (0 = หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    1 = หมวดวิชาเฉพาะ) 
    หลักท่ี 5  เปนรหัสกลุมวิชา 
   - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทีเ่ปนศิลปศาสตร    (1 = ภาษาไทย    2 = ภาษาตางประเทศ 
3 = สังคมศาสตร    4 = มนุษยศาสตร    5 = พลศึกษา    6 = นันทนาการ)  
   - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทีเ่ปนวิทยาศาสตร   (1 = คณิตศาสตร    2 = วิทยาศาสตร )  
   - หมวดวิชาเฉพาะ   (1 = วิชาแกน    2 = วิชาชีพบังคับ    3-9 = วิชาชีพเลือก) 
    หลักท่ี 6  เปนปท่ีควรศึกษา 
    หลักท่ี 7 และ 8  เปนลําดับรายวิชา 
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   - รายวิชา 

• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           32    หนวยกิต ประกอบดวย 
 กลุมวิชาภาษาไทย       3    หนวยกิต   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้
หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (Thai  for Communication) 3(3-0-6) 

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) 3(3-0-6) 

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6) 

01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6) 

01-001-110 การเขียนเชิงวชิาชีพ (Thai Writing for Profession) 3(3-0-6) 
 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ       12    หนวยกติ   ประกอบดวย 
 

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1  (English 1)      3(3-0-6) 

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2  (English 2)      3(3-0-6) 

     และใหเลือกศึกษาอีก   6  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6) 

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career) 3(3-0-6) 

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English  Reading 1) 3(3-0-6) 

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6) 

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English) 3(3-0-6) 

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6) 

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

(English for Communication in Daily Life) 
3(3-0-6) 

01-002-220 ภาษาจนีเบ้ืองตน (Fundamental of Chinese)  
 

3(3-0-6) 

01-002-221 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 1 (Chinese for Communication 1) 3(3-0-6) 

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1) 3(3-0-6) 

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2) 3(3-0-6) 
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9  หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี ้
   หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man  and  Society) 3(3-0-6) 

01-003-102 มนุษยสัมพนัธ (Human Relations) 3(3-0-6) 

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) 3(3-0-6) 

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม (Life and Social Skills) 3(3-0-6) 

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6) 

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government) 3(3-0-6) 

01-003-107 สังคมกับส่ิงแวดลอม (Society and Environment) 3(3-0-6) 

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6) 

01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6) 

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6) 

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6) 

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา  
(Information and Study Skills) 

3(3-0-6) 

01-004-103 จิตวิทยาท่ัวไป  (General   Psychology) 3(3-0-6) 

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6) 

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development ) 3(3-0-6) 

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  
(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร    6   หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6) 

02-001-103 สถิติเบ้ืองตน (Introduction to Statistics) 3(3-0-6) 

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวนั (Science in Daily Life) 3(3-0-6) 

02-002-104 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  
(Environment and Resource Management) 

3(3-0-6) 

 

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2   หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวชิาตอไปนี ้
หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

01-005-101 พลศึกษา (Physical  Education) 1(0-2-1) 

01-005-116 ลีลาศ (Social  Dance) 1(0-2-1) 

01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team  Sports) 1(0-2-1) 

01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1) 

01-006-101 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1) 

01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝกอบรม (Recreation for Training Courses) 1(0-2-1) 
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• หมวดวิชาเฉพาะ               99    หนวยกิต ประกอบดวย 
 กลุมวิชาแกน       15      หนวยกิต   ประกอบดวย 

 

02-311-106 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3(3-0-6) 

02-311-112 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3(3-0-6) 

02-411-101 หลักเคมี (Principles of Chemistry) 3(3-0-6) 

02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี (Principles of Chemistry Laboratory) 1(0-2-1) 

02-511-101 หลักฟสิกส (Principles of Physics) 3(3-0-6) 

02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส (Principles of Physics Laboratory) 1(0-2-1) 

02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  
(Preparation for Co-operative Education) 

1(0-2-1) 

 

 กลุมวิชาชีพบังคับ       60      หนวยกิต   ประกอบดวย 
 

02-412-103 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 

02-412-104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-2-1) 

02-412-105 เคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry) 3(3-0-6) 

02-412-106 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry Laboratory) 1(0-2-1) 

02-611-101 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3(3-0-6) 

02-611-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principles of  Biology Laboratory)  1(0-2-1) 

02-612-201 จุลชีววิทยาท่ัวไป (General Microbiology) 3(3-0-6) 

02-612-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป (General Microbiology Laboratory) 1(0-2-1) 

02-112-201 เคมีส่ิงแวดลอม (Environmental Chemistry) 3(3-0-6) 

02-112-202 นิเวศวิทยา (Ecology) 3(3-0-6) 

02-112-203 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Conservation) 3(3-0-6) 

02-112-204 การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย  
(Pollution Control and Waste Treatment) 

3(3-0-6) 

02-112-205 มลพิษทางน้ํา (Water Pollution) 3(3-0-6) 

02-112-206 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา (Water Pollution Laboratory) 1(0-2-1) 

02-112-207 การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) 3(3-0-6) 

02-112-308 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) 3(3-0-6) 
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02-112-309 ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ  (Air Pollution Laboratory) 1(0-2-1) 

02-112-310 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste Control) 3(3-0-6) 

02-112-311 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม   
(Industrial Safety Management) 

3(3-0-6) 

02-112-312 เทคโนโลยีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Technology) 3(3-0-6) 

02-112-313 สัมมนาทางส่ิงแวดลอม (Environmental Seminar) 1(0-2-1) 

02-112-314 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  
(Environmental Impact Assessment) 

3(3-0-6) 

02-112-315 การเตรียมโครงงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(Environment and Natural Resources Pre-Project) 

2(1-2-3) 

02-112-416 การจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management) 3(3-0-6) 

02-112-417 โครงงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(Environment and Natural Resources Project) 

3(1-6-2) 

 

 กลุมวิชาชีพเลือก    24  หนวยกิต    กําหนดใหศึกษาดังนี ้
 

02-113-301 สหกิจศึกษาทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
(Co-operative  Education in Environment and Natural Resources) 

6(0-40-0) 

 ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึง

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการ

ฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหลงทะเบียนวิชาการฝกงานทาง

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

02-113-302 การฝกงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ     
(Internship in Environment and Natural Resources) 

3(0-40-0) 

และเลือกศึกษาใหครบ   24  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

02-113-203 มลพิษทางดิน (Soil Pollution) 3(3-0-6) 

02-113-204 ส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง 
(Marine and Coastal Environment) 

3(3-0-6) 

02-113-305 การอนุรักษและการพัฒนาพลังงาน  
(Energy Conservation and Development) 

3(3-0-6) 

02-113-306 อนามัยส่ิงแวดลอม (Environmental Health) 3(3-0-6) 
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02-113-307 การจัดการคุณภาพน้ํา (Water Quality Management) 3(3-0-6) 

02-113-308 การผลิตน้ําประปา (Water Supply) 3(3-0-6) 

02-113-309 พฤกษศาสตรส่ิงแวดลอม (Environmental Botany) 3(3-0-6) 

02-113-310 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Microbiology) 3(3-0-6) 

02-113-311 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Toxicology) 3(3-0-6) 

02-113-312 การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) 3(3-0-6) 

02-113-313 กฎหมายส่ิงแวดลอม (Environmental Law) 3(3-0-6) 

02-113-314 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม (Environmental Economics) 3(3-0-6) 

02-113-315 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
(Basics of Appropriate Technology) 

3(3-0-6) 

02-113-316 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานส่ิงแวดลอม 
(Geographical Information System for Environment) 

3(3-0-6) 

 

• หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หนวยกิต 
  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ระดับปริญญาตรี 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
   แผนการเรียนปกติ 
 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1  3 3 0 6 
01-xxx-xxx วิชากลุมพลศกึษาและนันทนาการ (1) 1 0 2 1 
02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1) 3 3 0 6 

02-411-101 หลักเคมี 3 3 0 6 

02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 0 2 1 

02-511-101 หลักฟสิกส 3 3 0 6 

02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1 0 2 1 

02-611-101 หลักชีววิทยา 3 3 0 6 

02-611-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 0 2 1 

 รวม    19 15 8 34 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  23 
 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6 

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1) 3 3 0 6 

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2) 3 3 0 6 

01-xxx-xxx วิชากลุมพลศกึษาและนันทนาการ (2) 1 0 2 1 

02-311-106 แคลคูลัส 1 3 3 0 6 

02-412-103 เคมีอินทรีย 3 3 0 6 

02-412-104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 0 2 1 

02-612-201 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3 3 0 6 

02-612-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1 0 2 1 

รวม 21 18 6 39 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  24 
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ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย 3 3 0 6 

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1) 3 3 0 6 

02-311-112 หลักสถิติ 3 3 0 6 

02-412-105 เคมีวิเคราะห 3 3 0 6 

02-412-106 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 0 2 1 

02-112-201 เคมีส่ิงแวดลอม 3 3 0 6 

02-112-202 นิเวศวิทยา 3 3 0 6 

รวม 19 18 2 37 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  20 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2) 3 3 0 6 

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3) 3 3 0 6 

02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2) 3 3 0 6 

02-112-203 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 3 3 0 6 

02-112-204 การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย 3 3 0 6 

02-112-205 มลพิษทางน้ํา 3 3 0 6 

02-112-206 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา 1 0 2 1 

รวม 19 18 2 37 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  20 
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ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

02-112-207 การจัดการขยะมูลฝอย 3 3 0 6 

02-112-308 มลพิษทางอากาศ 3 3 0 6 

02-112-309 ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ 1 0 2 1 

02-112-310 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

02-112-313 สัมมนาทางส่ิงแวดลอม 1 0 2 1 

02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (1) 3 x x x 

02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2) 3 x x x 

02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (3) 3 x x x 

รวม 20 x x x 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  xx 
 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

02-112-311 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

02-112-312 เทคโนโลยีของเสียอันตราย 3 3 0 6 

02-112-314 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3 3 0 6 

02-112-315 การเตรียมโครงงานทางส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 1 2 3 

02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 

02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (4)  3 x x x 

02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (5) 3 x x x 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3 x x x 

รวม 21 x x x 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  xx 
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ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

02-113-301 สหกิจศึกษาทางส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  40 
 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย
ตนเอง 

02-112-416 การจัดการส่ิงแวดลอม  3 3 0 6 

02-112-417 โครงงานทางส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 1 6 2 

02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (6) 3 x x x 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3 x x x 

รวม 12 x x x 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  xx 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 
01-001-103  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการส่ือสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตาง ๆ  

Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening, 
speaking, reading and writing 
 
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Thai for Business Communication 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ 
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ 

General knowledge and concepts of business communication; principles of business 
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects 
 
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ      3(3-0-6) 
  Thai for Presentation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับภาษาไทย ความรูท่ัวไปในการนําเสนอ องคประกอบการ
นําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกส่ือ
โสตทัศนูปกรณ 

Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of 
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids 
selection 
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01-001-109 วรรณคดีไทย         3(3-0-6) 
Thai Literature 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย  ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก 
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก 

Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and 
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature 
 
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชพี       3(3-0-6) 

Thai Writing for Profession 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคํา
ขวัญและโฆษณา  
  Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; 
articles; slogan and advertisements 
 
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
01-002-101  ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6) 
   English 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว  การ
บรรยายบุคคล การบรรยายส่ิงของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่  การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต  
  Basic English language usage of expressions and structures; greetings and 
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing 
past events; describing future plans and predictions 
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01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6) 
  English 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

การใชภาษาระดับสูงข้ึนเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 
ไดแก การเปรียบเทียบ ข้ันตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเง่ือนไข ขาว
หนังสือพิมพ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ 
  Upper level of English language usage for different situations: comparison; 
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study 
application 
 
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค       3(3-0-6) 
  Technical English 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  การใชภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเร่ือง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ข้ันตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ  
  English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-
related expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; 
instructions; notice and labels; process description and abstracts 
 
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ       3(3-0-6) 
  English for Career 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน   การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตัดสินใจทําธุรกิจ    การตอวาและการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ   การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน   ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม 
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   English language communication skills for various careers; meeting people; 
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services; 
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking 
progress on work; understanding language and culture 
 
01-002-211  การอานภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
   English Reading 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบท่ีชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน 
  Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and 
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and 
reading techniques    
 
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
                       English Listening 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค  การฟงบทสนทนา  การฟงระดับยอหนา  การฟงบทความและตอบคําถาม  ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง 
  Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening 
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; 
listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques 
 
01-002-217  ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
        Industrial English 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ทักษะการใชภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเบ้ืองตน การบรรยายเคร่ืองมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอม
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ  การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ  การบันทึกรายงาน 
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  Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool 
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; 
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports 
 
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
  English Conversation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกท่ีตั้งและ
ทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ  
  Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: 
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; 
thanking and apologizing 
 
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
  English for Communication in Daily Life 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอส่ือสารในสถานการณตางๆ  
การจองต๋ัวและการจองหองพัก การส่ังอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล  
การนัดหมาย 
  English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets 
and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting 
information; and making an appointment 
  
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน        3(3-0-6) 

Fundamental of Chinese      
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ทักษะภาษาจีนเบ้ืองตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนข้ันพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนส้ันๆ    การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได 
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Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and 
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short 
messages; making a summary and answering questions understandably 
 
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1       3(3-0-6)  

Chinese for Communication 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

คําศัพทและสํานวนท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
ส่ือสารกับบุคคลท่ัวไปไดอยางเหมาะสม  
  Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate 
with other people appropriately       

 
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1       3(3-0-6) 

Chinese to Thai Translation 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย  
รวมท้ังเรียนวิธีการแปลปากเปลา 
  Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai 
and learning how to translate orally 
 
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2        3(3-0-6) 

Chinese to Thai Translation 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจนีเปนไทย 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ   การแปลเชิงธุรกิจ  
วิธีการแปลปากเปลา  

Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;   
how to translate orally 
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ก.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 
01-003-101 มนุษยกับสังคม        3(3-0-6) 
  Man and Society 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม 
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม 
  Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social 
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems 
 
01-003-102 มนุษยสัมพันธ        3(3-0-6) 
  Human Relations 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร  การส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ  มนษุยสัมพนัธ
ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย   และหลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ 
  Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and 
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human 
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship 
 
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย         3(3-0-6) 

 Research Methodology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบ้ืองตน 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ข้ันตอนสําคัญ
ของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย   และรายงานการวิจัย 

Introduction to research; objectives and types of research; research process and 
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and 
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing 
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01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 
  Life and Social Skills 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล  
กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;    
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and 
professional ethics 
 
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ        3(3-0-6) 

 Society and Economy 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา 
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ 
 General knowledge of economic society; the development of economic system and 
pricing,  economic institution; social and economic development; economic cooperation at various 
levels 

 
01-003-106 สังคมกับการปกครอง        3(3-0-6) 

 Society and Government 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของ
ไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  

General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government 
and politics institution; political participation 
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01-003-107 สังคมกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6)  
 Society and Environment 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความสําคัญของสังคมกับส่ิงแวดลอม แนวความคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม มลพิษส่ิงแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอม 
 Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural 
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management 
 
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

Sufficiency Economy Philosophy 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ   เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการท่ี
ดี  การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and 
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy 
philosophy and good governance management; self-immunity protection from socioeconomic, 
application of  sufficiency economy philosophy 
 
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชพี      3(3-0-6)  

 Law and Professional Ethics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผู
ประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตระหนักเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with 
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; 
case study related to realization on professional ethics 
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01-003-112 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  
 ASEAN Studies 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความม่ันคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
  Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of 
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN 
charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in 
the ASEAN region 
 
01-003-113 สันติศึกษา        3(3-0-6)  

 Peace Studies 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ   การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and 
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict 
resolution 
 
01-004-101  สารสนเทศและการศึกษาคนควา      3(3-0-6) 
  Information and Study Skills 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร 
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเคร่ืองมือชวยคน การศึกษาคนควา 
การอางอิง และบรรณานุกรม 

General knowledge of information; information resources; storage systems for 
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study 
skills; citation and bibliography 
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01-004-103  จิตวิทยาท่ัวไป        3(3-0-6) 
   General Psychology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม ส่ิงแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย 
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
   Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of 
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional 
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior 
 
01-004-106 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  Thai Studies 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะ
ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว  ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ 

Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai 
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom 
 
01-004-108  การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 
   Personality Development 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ 
และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ 
   Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality; 
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and 
personality; perfect personality development 
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01-004-109 พฤติกรรมมนษุยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ   การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและส่ือสารเพ่ือสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work 
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human 
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement 
  
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 
02-001-101  คณิตศาสตรพืน้ฐาน         3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ  การเรียงสับเปล่ียนและการ
จัดหมู ความนาจะเปนเบ้ืองตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม 

Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and 
combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series 
 
02-001-103  สถิติเบื้องตน   3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม 
การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการ
ทดสอบสมมติฐาน 

Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random 
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing 
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02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต 
พื้นท่ีและปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี 
ตรรกศาสตรเบ้ืองตนและการใหเหตุผล และความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ 

Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; 
area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; 
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics 
 
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย 

Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; 
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and 
human genome 

 
02-002-104 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูพื้นฐานทางส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษส่ิงแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles 
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and 
environment; environmental impact assessment and environment management 
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ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 
01-005-101 พลศึกษา        1(0-2-1) 
 Physical Education 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวล
กาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
 General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; 
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health 
 
01-005-116 ลีลาศ        1(0-2-1) 
 Social Dance 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับลีลาศ   กฎ ระเบียบ  และมารยาทของลีลาศ  รูปแบบของลีลาศฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ 

General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; 
practice of social dance 

 
01-005-124 กีฬาประเภททีม        1(0-2-1) 
 Team  Sports 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; 
rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team 
sports; sports injuries and first aid 
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01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล        1(0-2-1) 
 Individual Sports 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล   การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical 
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition 
management of individual sports; sports injuries and first aid 

 
01-006-101 นันทนาการ        1(0-2-1) 
 Recreation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรู ทั ่วไปเกี ่ยวกับนันทนาการ  ความหมายและความสําคัญ  ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
การฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
  General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of 
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities 
 
01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝกอบรม      1(0-2-1) 
 Recreation  for Training Courses 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ 

General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; 
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; 
appropriate recreational activities for training courses 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
ข. 1 กลุมวิชาแกน 
 
02-311-106  แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
 Calculus 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอดิศัย  การประยุกต
ของอนุพันธ  ปริพันธและเทคนิคของการหาปริพันธ   ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต 
 Functions, limits and continuity; differentiation of transcendental and algebraic 
functions; application of derivative, integration and techniques of integration; definite integral and its 
application 
 
02-311-112 หลักสถิติ      3(3-0-6) 
 Principles of Statistics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง และการแจกแจงของ
ตัวอยางสุม การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบขอมูลท่ีอยูในรูปความถ่ี การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ 
 Probability distribution of random variables; random sampling; random sampling 
distribution; estimation; test of hypothesis; test of frequency data; analysis of variance; regression and 
correlation analysis 
 
02-411-101 หลักเคมี      3(3-0-6) 
 Principles of Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเคมี  โครงสรางอะตอมและระบบพิริออดิก  พันธะเคมี  สารละลาย 
จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี  กรด  เบส  เกลือ และเคมีอินทรีย 
  Fundamental chemistry; atomic structure and periodic system; chemical bond; 
solution; chemical kinetics and chemical equilibrium; acid-base; salt and organic chemistry 
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02-411-102 ปฏิบตัิการหลักเคมี      1(0-2-1) 
 Principles of Chemistry Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-411-101 หลักเคมี 
  เทคนิคการใชเคร่ืองมือและอุปกรณทางเคมี การทดสอบสมบัติบางประการของธาตุ
และอิออน  การทดสอบสารประกอบอิออนิกและสารประกอบโควาเลนต  การทดลองเรื่องสารละลาย  
การทดลองเร่ืองจลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี  การทดลองเร่ือง กรด เบส เกลือ และการทดสอบสมบัติ
ของสารอินทรีย 
  Chemical instruments and equipment techniques; elemental properties of ions and 
elements testing; ionic compounds and covalent compounds testing; experiments of solution; 
chemical kinetics and chemical equilibrium; acid - base, salt and organic compounds testing 
 
02-511-101 หลักฟสิกส      3(3-0-6) 
 Principles of Physics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 เวกเตอรและแรง การเคล่ือนท่ีและกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การดลและโมเมนตัม 
งานและพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน คล่ืน แสงและเสียง 
 Vectors and force; motion and Newton’s law of motion; impulse and momentum; 
work and energy; mechanical fluids; heat and basic thermodynamics; waves; light and sound 
 
02-511-102 ปฏิบตัิการหลักฟสิกส    1(0-2-1) 
 Principles of Physics Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-511-101 หลักฟสิกส 
 เวกเตอรและแรง การเคล่ือนท่ีและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การดลและโมเมนตัม 
งานและพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอน และอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน คล่ืน แสงและเสียง 
  Vectors and force; motion and Newton’s law of motion; impulse and momentum; 
work and energy; mechanical fluids; heat and basic thermodynamics; waves; light and sound 
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02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 
 Preparation for Co-operative Education 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะ
หนาและการตัดสินใจ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบคนขอมูล 
 Basic knowledge of cooperative education processes, principles of job application  
letter writing; how to select working places; how to pass a job interview; organizational culture; 
personality development; professional ethics; virtue and morality; labour law; social security; 5S 
activities; quality assurance and safety standards; English for communication; report writing; 
presentation; planning skills; analytical skills; problem solving and decision making skills; generation 
of knowledge using information technology; IT law and information retrieval 
 
ข.2 กลุมวิชาชพีบังคับ 
 
02-412-103 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-411-101 หลักเคมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 สารประกอบอินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบแอลคิลเฮไลดและ 
แอริลเฮไลด สารประกอบแอลกอฮอล ฟนอลและอีเทอร สารประกอบแอลดีไฮดและคีโตน กรดคาร
บอกซิลิก และอนุพันธ สารประกอบเอมีน และสารชีวโมเลกุล  
 Organic compounds; hydrocarbon compounds; alkyl halide and aryl halide 
compounds; alcohol compounds; phenols and ethers; aldehydes and ketones compounds; carboxylic 
acids and their derivatives; amine compounds and biomolecules 
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02-412-104 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย 1(0-2-1) 
 Organic Chemistry Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-412-103 เคมีอินทรีย 
 เทคนิคเคมีอินทรีย การทดสอบสมบัติทางกายภาพ การทําสารใหบริสุทธ์ิ การวิเคราะห
องคประกอบของสารอินทรีย การทดสอบสมบัติของสารอินทรีย และการวิเคราะหหมูฟงกช่ัน  
 Organic chemistry techniques; physical properties testing; purification of organic 
compounds; analysis of organic compounds; properties of organic compounds testing and group 
function analysis 
 
02-412-105 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6)  
 Analytical Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-411-101 หลักเคมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณและการคํานวณปริมาณสัมพันธ         
การประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห การวิเคราะหโดยนํ้าหนัก ปริมาตรวิเคราะห 
การไทเทรตกรดเบสและการไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ การไทเทรต
แบบเกิดสารประกอบเชิงซอน และหลักการวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป  
 Basics of quantitative analysis and stoichiometric calculation; assessing reliability of 
information obtained from analysis; gravimetric and volumetric methods of analysis; acid/base 
titrations and precipitation titration; redox titration; complex metric titration and spectroscopic 
analysis 
 
02-412-106 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห 1(0-2-1) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-412-105 เคมีวิเคราะห 
 การใชเคร่ืองแกวและการเทียบมาตรฐาน การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห
โดยน้ําหนักโดยใชตัวตกตะกอนแบบอินทรียและอนินทรีย การไทเทรตกรดเบส และการไทเทรตแบบ
ตาง ๆ การใชเคร่ืองวัดความเปนกรด-เบส และเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง  
 Glassware use and calibration of standard solution preparation; gravimetric analysis 
using organic and inorganic precipitating agent; acid-base titration and various types of titration; acid-
base indicator and spectrophotometric instrument 
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02-611-101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)  
 Principles of Biology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ส่ิงมีชีวิตและเซลล  ระบบสารอาหารและพลังงานในชีวิต  การเคล่ือนไหวและการ
รักษาดุลยภาพของรางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน อนุกรมวิธานของส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยา และ
วิวัฒนาการและการถายทอดพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต  
 Living organisms and cells; nutrients and energy in life; movements and maintaining 
balance of the body; nervous system and hormones; taxonomy; ecology and evolution of  living 
organisms and transfer of genetic material of living organisms 
 
02-611-102 ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา 1(0-2-1)  
 Principles of Biology Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-611-101 หลักชีววิทยา 
 กลองจุลทรรศน โครงสรางของเซลลและการลําเลียงสารผานเซลล การเจริญเติบโต
และการสืบพันธุของส่ิงมีชีวิต ลักษณะและโครงสรางเน้ือเยื่อและอวัยวะพืช ชนิดของราก ลําตน ใบ 
ดอก ผล เมล็ด ระบบอวัยวะของสัตว ระบบสืบพันธุของส่ิงมีชีวิต  สมบัติบางประการของสารอาหาร
และการสลาย ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา โพรติสตา ฟงไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว ระบบ
นิเวศบนดินและน้ํา มลพิษ  และการถายทอดพันธุกรรม  
 Microscope; structure of cells and nutrient transported by cells; growth and 
reproduction of living organisms; nature and structure of tissues and organs of the plant roots, stems, 
leaves, flowers, seeds; animal organ systems; reproduction of organisms; digestion of nutrients; living 
organisms in the kingdom of monera, protista, fungi,  plant and animal; ecosystems on land and water; 
pollution and genetics 
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02-612-201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6)  
 General Microbiology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-611-101 หลักชีววิทยา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา แบคทีเรีย ไวรัสและไวรอยด รา ยีสต โพรโตซัวและ
สาหราย  
 General knowledge of microbiology of bacteria; viruses and viroid; fungi; yeast; 
protozoa and algae 
 
02-612-202 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-2-1) 

General Microbiology Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-612-201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
 แบคทีเรีย ไวรัสและไวรอยด รา ยีสต โพรโตซัวและสาหราย 

 Bacteria; viruses and viroid;  fungi; yeast; protozoa and  algae 

 
02-112-201 เคมีส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

Environmental Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-412-103 เคมีอินทรีย 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานทางเคมีส่ิงแวดลอม  บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ น้ําและสารเคมี
ทางน้ํา  โลหะหนัก  สารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร  มลพิษทางรังสี   
 Basic knowledge of environmental chemistry; atmosphere and air pollution; water 
and chemicals in water; heavy metal; pesticide; radiation pollution 
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02-112-202 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
Ecology 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-611-101 หลักชีววิทยา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ  พลังงาน วัฏจักรของสาร ประชากรและชุมชน 
การเปล่ียนแปลงแทนท่ี  การกระจายมลพิษ การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
 Principles of ecology; ecosystem; energy; cycle of elements; population and 
community; succession; pollutant dispersion; prevention and sustainable resolving of environmental 
problems 
 
02-112-203 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

Natural Resources Conservation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรดิน การ
อนุรักษทรัพยากรพื้นท่ีชุมน้ํา  การอนุรักษทรัพยากรปาบก  การอนุรักษทรัพยากรปาพรุและปาชายเลน  
การอนุรักษทรัพยากรหญาทะเลและแนวปะการัง การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา การอนุรักษทรัพยากร
พลังงาน  
 Basic knowledge of natural resources conservation; soil resources conservation, 
wetland resources conservation; forest resources conservation; peat swamp forest and mangrove forest 
resources conservation; seagrass and coral reef resources conservation; wildlife resources 
conservation; energy resources conservation 
 
02-112-204 การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย 3(3-0-6) 

Pollution Control and Waste Treatment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย สภาวะมลพิษทาง
อากาศ  สภาวะมลพิษทางดิน  สภาวะมลพิษทางน้ํา  สภาวะมลพิษทางเสียง  เทคโนโลยีสะอาด 
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม  
 Introduction to pollution control and waste treatment; air pollution; soil pollution; 
water pollution; noise pollution; clean technology; standard of environmental management 
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02-112-205 มลพิษทางน้าํ 3(3-0-6) 
Water Pollution 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-412-105 เคมีวิเคราะห 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ชนิดและแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา ลักษณะสมบัติของนํ้า การแบงประเภทลําน้ําตาม
คุณภาพน้ํา มลพิษทางน้ําและการควบคุม เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย สถานการณมลพิษทางน้ําในประเทศ
ไทยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 Types and sources of water pollution; properties of water; classification of water 
quality in river; water pollution and control; wastewater treatment technology; water pollution 
problems in Thailand and impacts to environment 
 
02-112-206 ปฏิบตัิการมลพิษทางน้ํา 1(0-2-1) 
 Water Pollution Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-112-205 มลพิษทางน้ํา 
 สมบัติของน้ํา การเก็บและรักษาตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห การใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ  การวิ เคราะหผลการทดลอง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
 Properties of water; water sampling and preservation for analysis; how to use tools 
and equipment in laboratory; result analysis; safety in laboratory 
 
02-112-207 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6)  
 Solid Waste Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 แหลงกําเนิด ประเภทและสวนประกอบของขยะมูลฝอย ผลกระทบจากขยะมูลฝอยตอ
ส่ิงแวดลอม การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย วิธีกําจัดขยะมูลฝอย และแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอย  
 Origin, classification and composition of solid waste; waste impacts on the 
environment; collection of solid waste; solution and elimination of waste problem 
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02-112-308 มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)  
 Air Pollution 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ ชนิดและแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ การ
แพรกระจายตัวของมลสาร ผลกระทบของมลพิษอากาศ สภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มาตรฐานและเกณฑคุณภาพอากาศ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมลพิษอากาศ 
 Basic knowledge of air pollution; types and sources of air pollution; spread of 
pollution; impacts of air pollution; global warming and climate change; air quality standard; air 
pollution law 
 
02-112-309 ปฏิบตัิการมลพิษทางอากาศ 1(0-2-1) 
 Air Pollution Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-112-308 มลพิษทางอากาศ 
 การเก็บตัวอยางกาซ  การเก็บตัวอยางอนุภาค การใชเคร่ืองมือและอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ วิธีการตรวจวัดมลพิษในบรรยากาศ  วิธีการตรวจวัดมลพิษในสถานท่ีปฏิบัติงาน การ
วิเคราะหผลการทดลอง 
 Air pollution sampling; particles sampling; gas sampling; how to use tools and 
equipment in laboratory; measuring pollution in atmosphere; measuring pollution in workplace; result 
analysis 
 
02-112-310 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Waste Control 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 กฎหมาย และขอกําหนดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การบําบัดและ
กําจัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษอากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีตัวอยางจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
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 Laws and regulations of pollution control from industrial factory; treatment and 
elimination of waste water from industrial factory; waste industrial management; air pollution control 
from industrial factory; noise pollution control from industrial factory and case study from industrial 
factory 
 
02-112-311 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการของความปลอดภัย การจัดและบริหารองคกร งานความปลอดภัย พฤติกรรม
ของมนุษยและการจูงใจเพื่อความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจสอบ
วิเคราะหและการประเมินคาความเสียหายจากอุบัติเหตุ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน 
 Principles of safety; management and administration of organization; safety work; 
human behavior and motivation for safety; safety system in industries; checking, analysis and 
assessment of accident damage; laws and acts about factory safety 
 
02-112-312 เทคโนโลยีของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Technology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 พื้นที่ปนเปอนและของเสียอันตราย  เคมีของเสียอันตราย  ผลกระทบตอพ้ืนดินและช้ัน
น้ําใตดิน  วิธีการบําบัดพื้นท่ีปนเปอนและของเสียอันตราย  ผลกระทบของพื้นท่ีปนเปอนตอระบบนิเวศ
และมนุษย กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 Contaminated site and hazardous waste; hazardous chemical waste; effects to the  
ground and groundwater; methods of contaminated sites treatment and hazardous waste management, 
impacts of contaminated site to human ecosystems; relevant laws 
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02-112-313 สัมมนาทางส่ิงแวดลอม 1(0-2-1) 
 Environmental Seminar 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 การสืบคนขอมูล  การนําเสนอและการอภิปรายในหัวขอสภาวการณปจจุ บัน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ขอกําหนดและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
 Information researching; presentation and discussion of current topics; technology; 
innovation; laws and regulations relating to environment 
 
02-112-314 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
วิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ ดาน
ทรัพยากรชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และดานคุณภาพชีวิต 
 Principles of environmental impact assessment; processes of environmental impact 
assessment; how to assess environmental impact; concepts of environmental impact assessment in 
physical property, biological resources, value of human use and quality of life 
 
02-112-315 การเตรียมโครงงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 2(1-2-3)
 Environment and Natural Resources Pre-Project 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการในการวิจัยเบ้ืองตนทางวิทยาศาสตร การสืบคน ข้ันตอนการดําเนินงาน การ
เขียนแบบเสนอโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน 
 Principles of scientific research; searching of relative project; procedure of project; 
proposal writing; report writing 
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02-112-416 การจัดการส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)  
 Environmental Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรที่ใชแลวหมด
ไป การจัดการทรัพยากรที่ใชแลวเกิดทดแทนใหม  การจัดการส่ิงแวดลอมในเมือง  การจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชนบท  มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
 Principles of environmental and natural resources management; non renewable 
resources management; renewable resources management; environmental management in city; 
environmental management  in the country; standard of environmental management; relevant laws  
 
02-112-417 โครงงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(1-6-2)  
 Environment and Natural Resources Project 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-112-315 การเตรียมโครงงานทางส่ิงแวดลอม 
  และทรัพยากรธรรมชาติ 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 การเสนอหัวขอโครงงานปญหาพิเศษหรือเหตุการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับวิทยาการ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและเรียบเรียงเปน
เอกสารพรอมนําเสนอผลงานภายใตการควบคุมของคณาจารย 
 Proposal of the special project topic or current topic related to environmental science 
and natural resources by analyzing feasibility of project and compiling to documents for proposal of 
the study under teachers’ supervision  
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ข.3 กลุมวิชาชพีเลือก 
 
02-113-301 สหกิจศึกษาทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                                      6(0-40-0)  
 Co-operative Education in Environment and Natural Resources 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ใน
ตําแหนงตามท่ีตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 
สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มี
หนาท่ีความรับผิดชอบแนนอน และรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็ม
ความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา 
 Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the relevant 
field as a temporary full-time employee with certain responsibilities, under assigned job supervisor 
who will advise the student during the entire period of the training for at least 1 semester or 16 weeks. 
The training will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor and/or 
co-op staff to assist students in gaining direct experiences, realize their capacity, and develop 
themselves before graduation. 
 
02-113-302 การฝกงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                                        3(0-40-0) 
 Internship in Environment and Natural Resources 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 นักศึกษาฝกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการเปนเวลาไม
นอยกวา 8 สัปดาหในระหวางปดภาคฤดูรอน นักศึกษาจะตองทํารายงานประกอบและมีการนิเทศจาก
คณาจารยในหลักสูตร  
 Students will participate in an industrial training program in industry, business sector 
or other public organizations for a period of at least 8 weeks; students are required to do the report and 
the program must provide lecturer to visit the training site 
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02-113-203 มลพิษทางดนิ 3(3-0-6)  
 Soil Pollution 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 องคประกอบและความสําคัญของดิน  มลพิษทางดิน  ผลกระทบจากมลพิษทางดิน  
การปองกันและแกไขมลพิษทางดิน  การจัดการสารพิษตกคางในดิน 
 Soil composition and importance of soil; soil pollution; effects of soil pollution; soil 
prevention and improvement; toxic substance residues management in soil 
 
02-113-204 ส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง 3(3-0-6) 

Marine and Coastal Environment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ลักษณะท่ัวไปของทะเลและชายฝง   คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพใน
ทะเลและชายฝง ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝงท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เทคนิคและวิธีการเก็บ
ขอมูล การใชประโยชนจากทรัพยากรทะเลและชายฝง  ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยตอ
ส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง 
 General attributes of seas and coastal areas; physical, chemical and biological aspects 
of marine and coastal areas; natural marine and coastal resources both biological and non-biological; 
techniques and methods of data collection; utilization of coastal and marine resources; impact of 
human activities on coastal and marine natural resources 
 
02-113-305 การอนุรักษและการพัฒนาพลังงาน 3(3-0-6)  
 Energy Conservation and Development 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานประเภทท่ีใชแลวสูญส้ิน พลังงานประเภทท่ีใช
แลวไมสูญส้ิน การอนุรักษพลังงาน  การพัฒนาพลังงานแบบยั่งยืน 
 Basic knowledge of energy; renewable energy; non-renewable energy; energy 
conservation; sustainable energy development 
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02-113-306 อนามัยส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Health 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพและการจัดการ การจัดการน้ําสะอาดและน้ําท้ิง  การกําจัดส่ิง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย  การควบคุมและปองกันแมลงและสัตวนําโรค  การปองกัน
อันตรายจากสภาพแวดลอม โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 
 Environmental health and management; water and wastewater management; disposal 
of sewage and solid waste or hazardous waste; prevention and control of insects and disease; 
protection from environmental hazards; occupational diseases 
 
02-113-307 การจัดการคุณภาพน้าํ 3(3-0-6)  
 Water Quality Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูเบ้ืองตนการจัดการคุณภาพน้ํา ความสําคัญและประโยชนของน้ํา ปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพน้ํา การวิเคราะหคุณภาพน้ํา การจัดการควบคุมคุณภาพน้ํา  
 Introduction to water quality management; importance and advantage of water; water 
quality problems; water quality analysis; management of water quality control 
 
02-113-308 การผลิตน้าํประปา 3(3-0-6) 
 Water Supply 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ระบบแหลงน้ําดิบ  ระบบจัดสงน้ําดิบ  การประยุกตใชสมบัติทางกายภาพปรับปรุง
คุณภาพน้ํา  การประยุกตใชสมบัติทางเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ํา  การประยุกตใชสมบัติทางชีววิทยา  
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  กระบวนการผลิตน้ําประปา 
        Sources of raw water; transfer of raw water; application of physical water quality 
improvement; application of chemical water quality improvement; application of biological water 
quality improvement; process of manufacturing water supply 
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02-113-309 พฤกษศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Botany 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยาของพืช ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษยท่ีมี
ตอพืชและส่ิงแวดลอม การนําหลักการทางพฤกษศาสตรมาประยุกตใชแกปญหาดานส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 Principles of botany; plant ecology; effects of human behavior on plants and 
environment; use of botanic principles to deal with environment problems for sustainable 
development 
 
02-113-310 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Microbiology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ระบบนิเวศของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม            
จุลินทรียกับมลพิษประเภทสารอินทรีย   จุลินทรียกับมลพิษประเภทโลหะหนัก    การใชประโยชนจาก
จุลินทรียในดานส่ิงแวดลอม  
 Ecosystem of microorganism; role of microorganism in environmental change; 
microorganism and organic compound, microorganism and heavy metal; benefits of microorganism in 
environment 
 
02-113-311 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
 Environmental Toxicology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการพื้นฐานของพิษวิทยาส่ิงแวดลอม การดูดซึมการกระจายและการสะสมของ
สารพิษ การขับสารพิษออกจากรางกาย การเปล่ียนแปลงโครงสรางของสารพิษ ความเปนพิษในมนุษย 
สัตวและพืช  
 Principles of basic environmental toxicology; absorption distribution and storage of 
toxic wastes; excretion of toxic wastes; biotransformation; human, animal and plant toxicity 
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02-113-312 การปองกันมลพิษ 3(3-0-6) 
 Pollution Prevention 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานการปองกันมลพิษ หลักการการปองกันมลพิษ นโยบายสงเสริมการ
ปองกันมลพิษและแนวทางการแกไขมลพิษ การประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษกับภาคอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการตามหลักการปองกันมลพิษ 
 Basic knowledge of pollution prevention; principles of pollution prevention; policies 
supporting pollution prevention and solution; application of pollution prevention in industry; 
industrial case studies according to the principles of pollution prevention 
 
02-113-313 กฎหมายส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
 Environmental Law 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการพื้นฐานของกฎหมายส่ิงแวดลอม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับการ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ กฎหมาย
เกี่ยวกับปาไมและสัตวปา กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
ส่ิงแวดลอม กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 
 Principles of basic environmental law; Thai constitution and environmental 
management; enhancement and conservation of national environmental quality act; law on forestry 
and wildlife; law on factory and industrial estates; law on environmental health; the international 
environmental law 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

02-113-314 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Economics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ระบบของเศรษฐกิจ การประยุกตใชหลักทาง
เศรษฐศาสตรกับปญหาดานส่ิงแวดลอม  บทบาทของรัฐในการใชหลักเศรษฐศาสตรเพื่อจัดการ
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  
 Basic knowledge of economics; economic system; application of principles of 
economics to solve environmental problems; roles of government in using principles of economics for 
environmental management in Thailand 
 
02-113-315 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 3(3-0-6) 
 Basics of Appropriate Technology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การรูจักใชเทคโนโลยีเหมาะสมให
เพียงพอกับทรัพยากรภายในประเทศไทย การศึกษาการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชนบท
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การศึกษาการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ชนบทประเทศญ่ีปุน การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบทประเทศไทย 
 Principles of appropriate technology; how to use appropriate technology for 
resources in Thailand; how to use appropriate technology for countryside development in China and 
Japan; how to use appropriate technology for countryside development in Thailand 
 
02-113-316 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Geographical Information System for Environment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การประยุกตใชดานส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการรวบรวม วิเคราะหและแสดงผล ประโยชนของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 Basic knowledge of geographical information system; application of environment 
and natural resources; how to collect, analyze information and present the results; benefits of 
geographic information systems 
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3.2.  ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ภาระการสอนตอสปัดาห  
แตละปการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก 
สําเร็จ 

การศึกษาจาก 

ปท่ี 
สําเร็จ 

การศึกษา 2556 2557 2558 2559 

1 นายมาโนช   
หลักฐานดี  
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 
 
กศ.บ. 

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 
เคมี 

ม.เกษตรศาสตร 
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน 

2531 
 

2528 

- 3 11 15 

2 นางสาววรนุช   
ดีละมัน 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 
 
วท.บ. 
 

การจัดการ
สิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

ม.สงขลานครินทร 
 
ม.ทักษิณ 

2553 
 

2550 

- - 11 11 

3 นายกิติยศ   
ต้ังสัจจวงศ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม 
วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม 

ม.เกษตรศาสตร 
 
ม.สงขลานครินทร 

2548 
 

2545 

- 5 8 11 

4 วาที่ ร.ต.วิชัย   
โกศัลวัฒน 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 
 
 
ค.อ.บ. 
 

เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ม.มหิดล 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา 

2542 
 
 

2523 

- - 8 8 

5 นางสาวภัทริกา    
สูงสมบัติ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
พฤกษศาสตร 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 

2552 
2544 

- - 6 9 
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 3.2.2  อาจารยประจํา 
 

ภาระการสอนตอสปัดาห  
แตละปการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก 
สําเร็จ 

การศึกษาจาก 

ปท่ี 
สําเร็จ 

การศึกษา 2556 2557 2558 2559 

1 นางสาวอมรา  
อมรแกว 
x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

D.Tech.Sc.  
 
 
วท.ม. 
 
ค.บ. 

Water and 
Wastewater 
Engineering 
เทคโนโลยีการ
บริหารสิ่งแวดลอม 
เคมี 

สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย 
 
ม.มหิดล 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2542 
 
 

2529 
 

2521 
 

- 3 6 6 

2 นางณัฐชมัย   
ลักษณอํานวยพร  
x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
 
วท.บ. 

การสอนวิทยาศาสตร
(วิชาโทสิ่งแวดลอม)
วิทยาศาสตรทั่วไป    

ม.เกษตรศาสตร  
 
ม.เกษตรศาสตร   

2545 
 

2528 

- 6 9 9 

3 นางรัชนี  ผิวทอง 
x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
 
พย.บ. 

จิตวิทยา
อุตสาหกรรม 
พยาบาล 

ม.เกษตรศาสตร 
 
ม.มหิดล 

2546 
 

2524 

- - 3 6 

4 นางสลักจิต     
พุกจรูญ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
วท.บ. 

พันธุศาสตร 
วิทยาศาสตรทั่วไป 

ม.เกษตรศาสตร 
ม.เกษตรศาสตร 

2529 
2525 

- - 3 6 

5 นางสาวดวงฤทัย  
นิคมรัฐ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย Ph.D. 
 
 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Environmental 
Science Program 
(Molecular Biology 
of Bacteria) 
ชีวเคมี 
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

The Ohio-State 
University 
 
 
ม.มหิดล 
ม.มหิดล 

2545 
 
 
 

2538 
2535 

5 5 5 5 

           
 

 3.2.2 อาจารยพิเศษ 
 

ภาระการสอนตอสปัดาห  

แตละปการศึกษา 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก 
สําเร็จ 

การศึกษาจาก 

ปท่ี 
สําเร็จ 

การศึกษา 2556 2557 2558 2559 

1 นายปกรณ   
สุวานิช 
x xxxx xxxxx xx x 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 
M.S. 
 
 
วท.บ. 

Population 
Education 
Geology 
 
 
ธรณีวิทยา 

ม.มหิดล 
 
New Mexico 
Institute of Mining 
and Technology 
ม.เชียงใหม 

2551 
 

2532 
 
 

2517 

- - 3 3 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

            จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา  จึงกําหนดให

นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกจิศึกษา     

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา 

           ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี ้

           (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 

        (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

           (3) เขาใจองคความรูในวิชาชีพดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
           (4) พัฒนางานดวยองคความรูในวิชาชีพดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
             (5) สามารถบูรณาการความรูเพือ่การศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา 
            (6) มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
            (7) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
            (8) เลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลและแปลผลขอมูล    
  (9) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได       
   4.2  ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาที่ 1  ของปการศึกษาท่ี 4 

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

          จัดเต็มเวลา  1  ภาคการศึกษา 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหา

หรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม  ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน  

ผูรวมโครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน  กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะห

ขอมูลและทํารายงาน สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาท่ีกําหนด 

  5.1 คําอธิบายโดยยอ 

          ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสนอหัวขอโครงงานปญหาพิเศษหรือเหตุการณปจจุบันท่ี

เกี่ยวของกับวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ

และเรียบเรียงเปนเอกสารพรอมนําเสนอผลงานภายใตการควบคุมของคณาจารย 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

           (1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
            (2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาดานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
       (3)  บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนาวงการวิชาชีพดาน
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ               
           (4) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา 
           (5) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
           (6) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
             (7) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน 
      (8) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ     
           (9) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได 
  5.3 ชวงเวลา 

          ภาคการศึกษาที่  2   ของปการศึกษาท่ี  4 

     5.4 จํานวนหนวยกิต 

            3 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

  นักศึกษาตองจัดทําเคาโครงเสนออาจารยท่ีปรึกษา  ดําเนินการตามแผนในเคาโครงที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน จัดทํารายงานและนําเสนอ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

         นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการ

ประเมินโครงงานท่ีคณะแตงต้ัง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตาม

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 



หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดานคุณธรรม  จริยธรรม ถอมตน และทําหนาท่ี
เปนพลเมืองดรัีบผิดชอบตอตนเอง  ตอวิชาชีพ
และสังคม 

รายวิชาท่ีเปดสอนตองสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
สงเสริมใหเคารพในสิทธิทางปญญาขอมูลสวนบุคคล
และสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และสังคม 

มีความรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอยูในเกณฑท่ีไดมาตรฐานสามารถ
ประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อ
การประกอบวชิาชีพของตนเองและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึนไป 

รายวิชาท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทย
ปญหาท่ีทาทายใหกับนกัศึกษาคนควาหาความรูใน
การพัฒนาศักยภาพ ประยุกตใชศาสตร ดงักลาวอยาง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวชิาชีพของตน และ
การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฒันาอยางตอเนื่องสามารถพัฒนา
องคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

มีการจัดใหมีองคกรภายนอกท่ีสามารถถายทอด
ความรูในดานวิทยาการส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อกระตุนการเรียนรูแกผูเรียน
ในองคความรูท่ีพัฒนาตลอดเวลา 

คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และ
สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

กําหนดกรณีศึกษาของรายวชิาตางๆ ใหกบันักศึกษา
แกปญหาดวยตนเอง 

มีความสามารถในการส่ือสารและทํางาน
รวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปนกลุม 
สามารถบริหารจัดการการทาํงานไดอยาง
เหมาะสม 

มอบหมายงานในรายวิชาตางๆ เพื่อใหนกัศึกษา
ทํางานแบบกลุม สามารถบริหารจัดการการทํางานได
อยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 

มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการติดตอส่ือสาร รวมถึง
การใชเทคโนโลยีไดเปนอยางดี 

มีการมอบหมายงานใหกับนกัศึกษาไดสืบคนขอมูล 
รวบรวมความรูและสามารถนําเสนอไดตามโอกาส
อยางเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนษุยตามหลักประชาธิปไตย 
    (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
    (3) มีวินยั ซ่ือสัตยสุจริตและมีจติสาธารณะ 
    (4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
    (5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนษุยตามหลักประชาธิปไตย 
    (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
    (3) มีวินยั ซ่ือสัตยสุจริตและมีจติสาธารณะ 
    (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
    (5) ตระหนกัในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ัน
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดย
ตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การ
ยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
            2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
     - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาท่ี

มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 
     - ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
     - ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
    - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย   
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 2.2  ความรู 
         2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
                 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) เขาใจองคความรูในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปอยางกวางขวางและเปนระบบ 
    (2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (3) สามารถนําผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 
    (4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อตอยอดองคความรู 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) เขาใจองคความรูในวิชาชีพดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    (2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาดานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    (3) พัฒนางานดวยองคความรูในวิชาชีพดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                        (4)  บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพ่ือใชในการพัฒนาวงการวิชาชีพดาน
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ               
           2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
                      ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง  โดยทันตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ   นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
          2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู         
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ 
    (1) การทดสอบยอย  และการสอบปลายภาคเรียน 
     (2) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจัดทํา   
    (3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
    (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
    (5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
 
   2.3 ทักษะทางปญญา 
            2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                   (1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 
 



 60 

    (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา 
         (3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 
    (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา 
    (3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา 
  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา 
    (1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (2) การอภิปรายกลุม 
    (3)  ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง  
          2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา     
                      ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                    (1) มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
                    (2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
                    (3) แสดงภาวะผูนาํและผูตามไดอยางเหมาะสม 
                    (4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
    (2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
    (3) แสดงภาวะผูนาํและผูตามไดอยางเหมาะสม 
    (4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
        2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับ
ผูอ่ืนทั้งขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและมีความสามารถในการรับผิดชอบ   
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      2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
          ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
 
   2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                    (1) เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
                    (2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน 
    (3) สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
         (4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
    (2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน 
    (3) สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล 
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
    (4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเกี่ยวของ 
    (2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนําเสนอตอช้ันเรียน 
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 2.6 ดานทักษะพิสัย  
        2.6.1   ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
                   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                   ไมมี  
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

         (1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได 
          (2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 

  (3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได 
           2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย 
    จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใชความรูจากวิชาตาง ๆท่ี
ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้  
                 (1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน 
    (2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเช่ียวชาญ 
    (3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ 
    (4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
    (5) สนับสนุนการทําโครงงาน  
    (6) การฝกงานในสถานประกอบการ 
  2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 
    (1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
    (2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
    (3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
    (4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา                 
 (Curriculum Mapping) 
  แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู
บางเร่ืองก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
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 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       คุณธรรม จริยธรรม 
    (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนษุยตามหลักประชาธิปไตย 
    (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
    (3) มีวินยั ซ่ือสัตยสุจริตและมีจติสาธารณะ 
    (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
    (5) ตระหนกัในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม    
        ความรู 
                    (1) เขาใจองคความรูในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปอยางกวางขวางและเปนระบบ 
         (2)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาท่ัวไป 
         (3)  สามารถนําผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 
                    (4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อตอยอดองคความรู 
       ทักษะทางปญญา       
               (1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 
       (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา 
         (3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา 
       ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                (1) มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
                 (2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
                    (3) แสดงภาวะผูนาํและผูตามไดอยางเหมาะสม 
                    (4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
       ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1) เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
              (2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน 
    (3) สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
          (4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 
ปญญา 

4.ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                     

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ                     

01-001-109 วรรณคดีไทย                     

01-001-110 การเขียนเชิงวชิาชีพ                     

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1                     

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2                     

01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค                     

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                     
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 
ปญญา 

4.ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1                     

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ                     

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม                          

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ                     

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                     

01-002-220 ภาษาจนีเบื้องตน                     

01-002-221 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1                     

01-002-222  การแปลภาษาจีนเปนไทย 1                     

01-002-223  การแปลภาษาจีนเปนไทย 2                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 
ปญญา 

4.ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

01-003-101  มนุษยกับสังคม                     

01-003-102  มนุษยสัมพนัธ                     

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั                     

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม                     

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ                     

01-003-106 สังคมกับการปกครอง                     

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม                     

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                     

01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 
ปญญา 

4.ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

01-003-112 อาเซียนศึกษา                     

01-003-113 สันติศึกษา                     

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา                     

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป                     

01-004-106 ไทยศึกษา                     

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ                     

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                     

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน                     

02-001-103 สถิติเบื้องตน                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 
ปญญา 

4.ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รายวิชา 

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

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั                     

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวนั                     

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                     

01-005-101 พลศึกษา                     

01-005-116  ลีลาศ                     

01-005-124  กีฬาประเภททีม                     

01-005-125  กีฬาประเภทบุคคล                     

01-006-101  นันทนาการ                     

01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝกอบรม                     
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
       คุณธรรม จริยธรรม 
          (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนษุยตามหลักประชาธิปไตย 
  (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
           (3) มีวินยั ซ่ือสัตยสุจริตและมีจติสาธารณะ 
           (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
           (5) ตระหนกัในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
    ความรู 
           (1) เขาใจองคความรูในวิชาชีพดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
           (2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาดานส่ิงแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
         (3) พัฒนางานดวยองคความรูในวิชาชีพดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
           (4) บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวจิัยเพื่อใชในการพัฒนาวงการวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ               
 ทักษะทางปญญา       
  (1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 
  (2) สามารถสืบคน  ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา 
           (3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่การศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา       
    ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
  (2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
  (3) แสดงภาวะผูนาํและผูตามไดอยางเหมาะสม 
  (4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
  (2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน 
  (3) สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ                    
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
  (4)   สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ทักษะพิสัย   
   (1)   สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได 
  (2)   สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 
  (3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

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

02-311-106  แคลคูลัส 1                        

02-311-112  หลักสถิติ                      

02-411-101 หลักเคมี                      

02-411-102  ปฏิบัติการหลักเคมี                      

02-511-101   หลักฟสิกส                    

02-511-102   ปฏิบัติการหลักฟสิกส                      

02-011-301  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                        

02-412-103  เคมีอินทรีย                        

02-412-104  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                       

02-412-105  เคมีวิเคราะห                     

02-412-106  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

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

02-611-101  หลักชีววิทยา                     

02-611-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                      

02-612-201  จุลชีววิทยาทั่วไป                   

02-612-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป               

02-112-201  เคมีสิ่งแวดลอม                   

02-112-202  นิเวศวิทยา                   

02-112-203  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ                 

02-112-204  การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย                   

02-112-205  มลพิษทางน้ํา               

02-112-206  ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา               

02-112-207  การจัดการขยะมูลฝอย                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

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

02-112-308  มลพิษทางอากาศ                

02-112-309  ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ                

02-112-310  การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม                

02-112-311  การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม                

02-112-312  เทคโนโลยีของเสียอันตราย                

02-112-313  สัมมนาทางสิ่งแวดลอม                 

02-112-314  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม                

02-112-315 การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดลอมและ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

                

02-112-416  การจัดการสิ่งแวดลอม                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

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

02-112-417  โครงงานทางสิ่งแวดลอมและ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

               

02-113-301  สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดลอมและ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

                

02-113-302  การฝกงานทางสิ่งแวดลอมและ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

                

02-113-203  มลพิษทางดิน               

02-113-204  สิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง               

02-113-305  การอนุรักษและการพัฒนาพลังงาน                 

02-113-306  อนามัยสิ่งแวดลอม                

02-113-307  การจัดการคุณภาพน้ํา                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรบัผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

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

02-113-308 การผลิตน้ําประปา               

02-113-309  พฤกษศาสตรสิ่งแวดลอม              

02-113-310 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม              

02-113-311  พิษวิทยาสิ่งแวดลอม                 

02-113-312 การปองกันมลพิษ                

02-113-313  กฎหมายสิ่งแวดลอม                 

02-113-314  เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม                 

02-113-315  หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสม                

02-113-316  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม                  

 



หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552   (ภาคผนวก  ก) 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
   การทวนสอบในระดับรายวชิา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบในการวัดความรู 
   การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 
   มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา และนําผลมาปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
   การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ใชการประเมินดังนี ้
   (1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑติ โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเหน็ตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
   (2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑติท่ีจบการศึกษา และ
เขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 
   (3) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒภิายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย
พิเศษ เพื่อเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552  (ภาคผนวก ก) 



หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
 (2)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนือ่ง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนนุดานการศึกษา
ตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ    การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจยัอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองคกร
ตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิม่พูนประสบการณ 
รวมท้ังการตีพมิพเผยแพรงานวิจยัในระดับชาติและนานาชาติ 
  (2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
  (1) การมีสวนรวมในกจิกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกีย่วของกับการพฒันาความรูและ
คุณธรรม 
  (2) สงเสริมการทําวิจยัสรางองคความรูใหมและถายทอดเทคโนโลยี 
  (3) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาดานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

หมวดท่ี  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการและวจิัยเปนประธานกรรมการ  หวัหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ  
ทําหนาท่ี 
  (1)  จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา 
  (2)  จัดทําทําเนียบผูสอนท้ังอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
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  (3)  กํากับและติดตามการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
  (4)  จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผล
การดําเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) 
  (5) กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 
       (6) พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบด ี
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
ความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
โดยมีการพจิารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป 
3. จัดแนวทางการเรียนในวชิา
เรียนใหมีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกจิกรรมประจําวิชาให
นักศึกษาไดศึกษาความรูท่ี
ทันสมัยดวยตนเอง 
4. จัดใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
เพื่อกระตุน ใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู 
5. จํานวนคณาจารยประจําเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน โดย
กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือมี
ตําแหนงทางวชิาการ 
 

1. ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน 
2. ผลการประเมินหลักสูตร
โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในคณะฯ ไดแก 
นักศึกษา อาจารยผูสอน และ
ผูบริหารทุกป และผลการ
ประเมินหลักสูตร โดย
ผูทรงคุณวุฒภิายนอกอยาง
นอยทุก 5 ป 
3. ฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ 
เคร่ืองมือ งบประมาณผลงาน
ทางวิชาการ ทุกภาคป
การศึกษา 
4. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
5. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑติ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนมี

ความเช่ียวชาญดานวิชาการ และ
หรือ เปนผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ดานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการท่ีเกี่ยวของ ท้ังในและ
ตางประเทศ 
8. ผลการประเมินหลักสูตร โดยผู
มีสวนไดสวนเสียภายในคณะฯ 
ไดแก นักศึกษา อาจารยผูสอน 
และผูบริหารทุกป และผลการ
ประเมินหลักสูตร โดย
ผูทรงคุณวฒุิภายนอกอยางนอย
ทุก 5 ป 
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ 
เคร่ืองมือ งบประมาณผลงานทาง
วิชาการ ทุกภาคปการศึกษา 
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
11. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 
 

 

 
 
 
 
 

 



 79 

2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยฝายบริหารและวางแผนดําเนินการบริหารงบประมาณ
ประจําป โดยมีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจาก
งบประมาณแผนดินและรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
คาใชจายตามความจําเปนในการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา
วิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  (1) สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
  การสอนบรรยายและการสอนภาคปฏิบัติการ ใชสถานท่ีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และของสาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ หองบรรยายพรอมโสตทัศนูปกรณ 
หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา และหองปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ีมีหองศูนยการเรียนรูดวย
ตนเองของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีอุปกรณเคร่ืองมือครุภัณฑท่ีรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอน 
  (2)  หองสมุด 
  มหาวิทยาลัยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลใหบริการแหลงความรูท่ี
สนับสนุนขอมูลวิชาการทางดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมี
หนังสือตําราท้ังภาษาไทยและตางประเทศ จํานวนไมนอยกวา 30,000 เลม มีวารสารวิชาการตางๆไม
นอยกวา 98 รายการ และมีฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยออนไลน ท่ีจัดใหสําหรับนักศึกษาและอาจารย
เขาถึงฐานขอมูลจากภายนอกเครือขายไดตลอดเวลา 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยฝายบริหารและวางแผนรวมกับสาขาวิชาวิทยาการ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติม
เปนประจําทุกป ดังนี้ 
  (1) วางแผนงบประมาณในการจดัหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม 
  (2)  จัดหาวัสด ุครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง 
  (3)  จัดหาครุภณัฑ ส่ือสารสนเทศท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
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 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
การประเมินความเพยีงพอของ
ทรัพยากรที่ใชในการจดัการ
เรียนการสอนของสาขาวิชา
วิทยาการส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ตั้งคณะกรรมประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. สัดสวนจํานวนครุภัณฑ 
มาตรฐานตอนกัศึกษา 
2. ความถ่ีของการใชงาน
หองปฏิบัติการและครุภัณฑ 
3. 

2. วิเคราะหผลประเมิน
ทรัพยากร 
3. จัดทําแผนงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรใหเพยีงพอตอ
ความตองการ 

สัดสวนจาํนวนอาจารยตอ
นักศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 
  (1) อาจารยประจําตองมีคุณวฒุิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
  (2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
  (3) มีความรู มีทักษะในการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตอไป 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  สาขาวิชามีการเชิญอาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางรายวิชาหรือ
บางหัวขอท่ีตองการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันท่ีประกอบไปดวยการสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน 
  มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีการพัฒนาการเพิม่พูนความรู สรางเสริมประสบการณ
ในสายงานท่ีรับผิดชอบและที่เกี่ยวของ 
 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 
  (1) จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาทุกช้ันป 
  (2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนเิทศนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 
  (3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  (4) มีโครงการฝกอบรมดานวิชาการเพิ่มทักษะการปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 
  (5) มีการศึกษาดูงานดานส่ิงแวดลอมในองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
  (6) จัดใหนักศึกษาและอาจารยรวมกันจัดกจิกรรมบริการวิชาการแกองคกรและชุมชน 
  (7) มีโครงการพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม  กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
  (8) มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
  กรณีนกัศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวชิาใด สามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ  ตลอดจนขอดคูะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได 
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 สํารวจความตองการบัณฑิตของสถานประกอบการ และสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตจาก
สถานประกอบการ 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 (ใหทําเคร่ืองหมาย  X ลงในชองท่ีมีการดําเนินกจิกรรม) 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังส้ินสุดภาคการศกึษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วนั หลังส้ินสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

- x x x x 

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป 

x x x x x 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - x 

 
 หมายเหตุ :   
  X มีการดําเนนิกจิกรรม  

ไมมีการดําเนนิกิจกรรม   –  
 
 

หมวดท่ี  8   การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  (1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพือ่แลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา 
รวมท้ังขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยทุธการสอน 
  (2) การประเมินผลการสอนของอาจารย ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการท่ีใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนกัศึกษา ระหวางภาคการศึกษา  
  (3) ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํา
กิจกรรม และผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  (1) การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศกึษา 
  (2) ทําการสํารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย โดยนําผลการประเมินของ
นักศึกษาในแตละรายวิชาสงใหอาจารยผูสอนแตละคนเพ่ือใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุงการสอน
และรายวิชาของอาจารยแตละทาน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 สาขาวิชามีกลยุทธการประเมินผลหลักสูตร วาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง เพื่อนํามาปรับปรุง
ลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ดังนี้  
 2.1 การประเมินผลแตละรายวิชาโดยผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบ
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม  
 2.2 การประเมินผลหลักสูตรโดยคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร โดยการประชุมรวมกนัเพื่อนํามา
ปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา  
 2.3 การประเมินจากนักศึกษาโดยระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตท่ีจบ
ตามหลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 2.4 การประเมินผลคุณภาพบัณฑิต โดยการประเมินจากผูประกอบการซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากท่ี
นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม และผูจางงานหรือผูท่ีเกี่ยวของตอบัณฑิตท่ีจบตาม
หลักสูตร  
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนนิงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงต้ังจากมหาวทิยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
  สาขาวิชาดําเนนิการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
การสอนดังนี ้
  (1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา  คณาจารย  ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒ ิ
  (2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตร 
  (3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ(ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 85 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก  ก      ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

     วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 
  ภาคผนวก  ข  ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
  ภาคผนวก  ค   ประวัตแิละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
  ภาคผนวก  ง  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
 
หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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