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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทยในปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงจําเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนหลักสูตร โดยคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม แต่ยังคงดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
การศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อมเป็นกลไกที่สําคัญ ในการขั บเคลื่ อน
กระบวนการพั ฒ นาทางสั ง คมไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของสั ง คมไทย รวมทั้ ง
การเสริมสร้ างศีล ธรรมและสํานึก ในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสั ตย์สุ จริ ต ตระหนักในคุ ณค่า และ
ความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่งผลให้
สถานการณ์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว จึ ง มี
ความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพสูง สามารถเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์และศาสตร์
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากสถานการณ์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันสูง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รวดเร็วใน
ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กั บ งานวิ ช าชี พ มี ค วามสามารถในการวิ จั ย และบริ ก ารสั ง คมในงานทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่ า งประเทศ กลุ่ ม วิ ช าสั งคมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์ และกลุ่ ม วิ ช าพลศึ ก ษาและนั น ทนาการ
ดําเนินการสอนโดยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดําเนินการสอนโดย
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาแกนใช้รายวิชาร่วมกันกับหลักสูตรอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง ด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เชี่ ย วชาญเทคโนโลยี
ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม จิ ตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้ความรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทํางาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัย สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความต้องการ
ในความต้องการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผู้ประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าอาจพบปัญหาการปรับตัวในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึง่ แตกต่าง
จากที่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษา เช่น ด้านสังคม การอยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและ
มหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะนํ า การวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม
(2) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ทําหน้าที่ดูแลนักศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งให้คําแนะนําต่างๆ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และการ
ดูแลนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

2565

ชั้นปีที่ 1

35

35

35

35

35

ชั้นปีที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปีที่ 3

-

-

35

35

35

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

35

35

รวม

35

70

105

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

-

-

140
35

140
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษาค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
910,000 1,820,000 2,730,000 3,640,000 3,640,000
105,000 210,000 315,000 420,000 420,000
1,015,000 2,030,000 3,045,000 4,060,000 4,060,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
4,724,040 5,007,480 5,307,930 5,626,400 5,963,990
159,000 318,000 477,000 636,000 636,000
364,000
5,247,040
1,000,000
1,000,000
6,247,040
35

728,000
6,053,480
1,000,000
1,000,000
7,053,480
70

1,092,000
6,876,930
1,500,000
1,500,000
8,376,930
105

1,456,000
7,718,400
1,500,000
1,500,000
9,218,400
140

1,456,000
8,055,990
2,000,000
2,000,000
10,055,990
140
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

คณะ

เช่น LA2011101

ST2012201 BA2013204

EN2052207

รหัสคณะ
ST
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)
รหัสสาขาวิชา
01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก

กลุ่มวิชา

1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน

2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
กลุม่ วิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GE2100103

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

GE2100104

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
GE2201101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

3(3-0-6)

GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )

3(3-0-6)

GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

GE2200105
GE2200106

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)

3(3-0-6)

GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

3(3-0-6)
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

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

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2500101

พลศึกษา (Physical Education)

1(0-2-1)

GE2500102

ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

GE2500103

กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)
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GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

GE2500105

นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive thinking)
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

13

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
42 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาแกน
27 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ST2031103
ST2031104
ST2041108
ST2041109
ST2041110
ST2041111
ST2051111
ST2051112
ST2061103
ST2061104
ST2011101
ST2011102
ST2011301

ชื่อวิชา
แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
เคมี 1 (Chemistry 1)
ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory 1)
เคมี 2 (Chemistry 2)
ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory 2)
ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory)
ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)
จุลชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamentals of Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamentals of Microbiology Laboratory)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

รหัสวิชา
ST2031106
ST2042103
ST2042104
ST2042207
ST2042208
ST2011201
ST2011202

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

15 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หลักสถิติ (Principles of Statistics)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)
เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry Laboratory)
ชีวเคมีเบื้องต้น (Introduction to Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
(Introduction to Biochemistry Laboratory)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
41 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ST2012201

ชื่อวิชา
เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ST2012202

นิเวศวิทยา (Ecology)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

17 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ST2012203

ชื่อวิชา
มลพิษทางน้ํา (Water Pollution)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ST2012204

ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา (Water Pollution Laboratory)

1(0-2-1)

ST2012305

การบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment)

3(3-0-6)

ST2012306

มลพิษทางอากาศและเสียง (Air and Noise Pollution)

3(3-0-6)

ST2012307

ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง
(Air and Noise Pollution Laboratory)
เทคโนโลยีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Technology)

1(0-2-1)

การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย
(Pollution Control and Waste Treatment)

3(3-0-6)

ST2012308
ST2012309

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ST2012210

ชื่อวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ST2012311

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
(Geographical Information System for Environment)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

3(2-2-5)

ST2012312
ST2012413

กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม

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

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ST2012314

ชื่อวิชา
สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Seminar)

หน่วยกิต
1(0-2-1)

ST2012315

การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Pre-Project)

2(1-2-3)

ST2012416

โครงงานทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Project)

3(0-9-0)
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 วิชาเลือกเฉพาะด้าน

18 หน่วยกิต กําหนดให้ศึกษาดังนี้

รหัสวิชา
ST2013301

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
6(0-40-0)

สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม
(Cooperative Education for Environment)
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถลงทะเบี ย นวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม
ST2013302

ST2013203
ST2013204

การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม
(Practice in Environment)
และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มลพิษทางดิน (Soil Pollution)

3(0-40-0)

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

ST2013306

สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
(Marine and Coastal Environment)
การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน
(Energy Conservation and Development)
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)

ST2013307

พฤกษศาสตร์สงิ่ แวดล้อม (Environmental Botany)

3(3-0-6)

ST2013308

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

3(2-2-5)

ST2013309

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)

3(2-2-5)

ST2013310

กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Law)

3(3-0-6)

ST2013311

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)

3(3-0-6)

ST2013312

การจัดการความปลอดภัยและสาธารณสุขอุตสาหกรรม
(Industrial Safety and Public Health Management)
การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management)

3(3-0-6)

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
(Waste Utilization Technology)
เทคโนโลยีและปฏิบัติการจัดการขยะ
(Waste Management Technology and Laboratory)

3(2-2-5)

ST2013205

ST2013313
ST2013314
ST2013315

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
GE2201101
GE250010x
GE2xxxxxx
GE2xxxxxx
ST2041108
ST2041109
ST2061103
ST2061104

ภาษาอังกฤษ 1
3
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ (1)
1
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1)
3
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2)
3
เคมี 1
3
ปฏิบัติการเคมี 1
1
ชีววิทยาทั่วไป
3
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

GE210010x
GE2201102
GE250010x
GE28xxxxx
ST2031103
ST2041110
ST2041111
ST2011101
ST2011102

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
0
3
3
3
0
3
0
15

0
2
0
0
0
2
0
2
6

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิชากลุ่มภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ (2)
วิชากลุ่มบูรณาการ (1)
แคลคูลัส 1
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23

3
3
1
2
3
3
1
3
1
20

3
3
0
2
3
3
0
3
0
17

0
0
2
0
0
0
2
0
2
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
1
6
6
6
1
6
1
33

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
1
4
6
6
1
6
1
37
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
GE220010x
GE2xxxxxx
GE28xxxxx
ST2031104
ST2042207
ST2042208
ST2012201
ST2012202

3
วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (1)
3
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิชากลุ่มบูรณาการ (2)
2
แคลคูลัส 2
3
เคมีวิเคราะห์
3
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1
เคมีสิ่งแวดล้อม
3
นิเวศวิทยา
3
รวม
21
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 22
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

GE220010x
ST2031106
ST2042103
ST2042104
ST2051111
ST2051112
ST2012203
ST2012204
ST2012210

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
2
3
3
0
3
3
20

0
0
0
0
0
2
0
0
2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (2)
หลักสถิติ
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
มลพิษทางน้ํา
ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24

3
3
3
1
3
1
3
1
3
21

3
3
3
0
3
0
3
0
3
18

0
0
0
2
0
2
0
2
0
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
4
6
6
1
6
6
41

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
1
6
1
6
1
6
39
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ST2011201
ST2011202
ST2012306
ST2012307
ST2012314
ST2013xxx
ST2013xxx
ST2013xxx

ชีวเคมีเบื้องต้น
3
1
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
มลพิษทางอากาศและเสียง
3
ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง
1
สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
1
วิชาเลือกเฉพาะด้าน (1)
3
วิชาเลือกเฉพาะด้าน (2)
3
วิชาเลือกเฉพาะด้าน (3)
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

ST2011301
ST2012308
ST2012309
ST2012311
ST2012312
ST2012315
ST2013xxx

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
0
3
0
0
x
x
x
x

0
2
0
2
2
x
x
x
x

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
เทคโนโลยีของเสียอันตราย
การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเฉพาะด้าน (4)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

1
3
3
3
3
2
3
18

0
3
3
2
3
1
x
x

2
0
0
2
0
2
x
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
1
6
1
1
x
x
x
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
6
6
5
6
3
x
x
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

6
ST2013301 สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม
6
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ST2012305
ST2012413
ST2012416
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

0
0

40
40

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การบําบัดน้ําเสีย
การจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงงานทางสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

3
3
3
3
3
15

3
3
0
x
x
x

0
0
9
x
x
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
0
x
x
x

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
3.1.5 ความคาดหวังของผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
1
2
3
4

รายละเอียด
- เข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม
- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวและดํารงตนในสังคมได้
- เข้าใจพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- เข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ํา
- เข้าใจระบบบําบัดและการควบคุมมลพิษ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ
- สามารถใช้งานเครื่องมือ GIS เพื่อจัดทําแผนที่และวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม
- เข้าใจหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อม บูรณาการความรู้เพื่อจัดทําโครงงาน/ดําเนินงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การนํ า เสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนําเสนอ การอ่านและการนําเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104 วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสําคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และการ
ประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสารและคํากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สํานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English 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
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และสํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ
ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจําแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย ประกาศ
และฉลาก การบรรยายกระบวนการ
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English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect relationship
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ
การใช้ โทรศั พท์ เพื่ อติ ดต่ องานธุ รกิจ การนั ดหมายเจรจาธุ รกิ จ การนํ าเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้อง
ทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท์ จ ากปริ บ ท องค์ ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas
and reading techniques
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas
and listening techniques
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GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั ง กฤษตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนําตัว การให้คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
บอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจี น เบื้อ งต้น ระบบพิน อิ น ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคําถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คําศัพท์และสํานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแสโลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมื อ ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
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Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in
Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจยั
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและการ
ออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนําเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุค คล
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสําหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and
crises of development in Thai and global societies; technology and innovation for
sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency economy
philosophy and the Royal projects
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎหมายละระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; Labour
Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics and social
responsibility
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GE2300108 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน
ความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a
sustainable future
GE2300109 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence
conflict resolution
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ การ
คัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยาที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
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Basic psychology; heredity; 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
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสั งคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่ อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิต
และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human
relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
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GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นา การวางแผน การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์วา่ ด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจําวัน
General Knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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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
GE2500102 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ย วกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลี ลาศ รู ปแบบของลี ล าศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
GE2500103 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of
team sports; sports injuries and first aid
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
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GE2500105 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์
นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม 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
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ พื้นที่
และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชําระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
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Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income
tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ กับ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical
substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental
pollution; environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่
21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills
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GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จํ า เป็ น สํ า หรั บ การทํ า งาน ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง บุ ค ลิ ก ภาพ การทํ า งานเป็ น ที ม การเป็ น
ผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สําหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; team
work; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์
การกีฬากับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
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The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102 วิทยาศาสตร์กบั การดํารงชีวติ
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพและ
ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสําหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials;
medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ข. 1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มวิชาแกน
ST2031103 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟั ง ก์ ชั น ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์ แ ละการประยุ ก ต์ การหาปริ พั น ธ์
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จํากัดเขตและการประยุกต์
Functions, limits and continuity; differentiation and applications;
integration; techniques of integration; definite integral and applications
ST2031104 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031103 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชันสองตัวแปร กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์
ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งระดับขั้นหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับ n ที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
Real-valued functions of two variables, graph of real-valued functions of
two variables; partial derivative and applications; multiple integration and applications;
introduction to differential equations, linear equations of n-th order with constant
coefficients
ST2041108 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัตขิ องธาตุเรพรีเซน
เททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Atomic structure and periodic table; stoichiometry; chemical bonds;
representative and transition elements; chemical equilibrium; acid-base; basic of organic
chemistry
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ST2041109 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041108 เคมี 1
เทคนิคพื้นฐานการทดลองและอุปกรณ์ทางเคมี ความปลอดภัยและสารเคมี การทดสอบ
สมบัติบางประการของธาตุและไอออน การทดลองสมดุลเคมี การทดลองสมดุลกรด-เบส การทดสอบ
สมบัติของสารอินทรีย์
Basic experiment and equipment techniques; safety and chemical
reagents; element and ion test; chemical equilibrium; acid-base; organic compound test
ST2041110 เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041108 เคมี 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แก๊สและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
จลนพลศาสตร์เคมี อุณหพลศาสตร์
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์และเคมีสิ่งแวดล้อม
Gas and solid; liquid and solution; kinetics chemistry; thermodynamics;
electrochemistry; nuclear chemistry and environmental chemistry
ST2041111 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041109 ปฏิบัติการเคมี 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041110 เคมี 2
สมบั ติ ข องแก๊ ส และของแข็ ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ เ คมี
อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม
Properties of gas and solid; liquid and solution; kinetics chemistry;
thermodynamics; electrochemistry; environmental chemistry
ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง
เสียง ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mechanics; vibrations and waves; thermodynamics; fluids; electric field;
magnetic field; light; sound; modern physics
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ST2051112 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป
กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง
เสียง ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mechanics; vibrations and waves; thermodynamics; fluids; electric field;
magnetic field; light; sound; modern physics
ST2061103 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมบั ติแ ละสารเคมี ข องสิ่ ง มีชี วิต เซลล์ แ ละเมแทบอลิซึ ม พัน ธุศ าสตร์ แ ละกลไกของ
วิ วั ฒ นาการ การจั ด ระบบและความหลากหลายของสิ่ ง มีชี วิต โครงสร้า งและหน้ า ที่ ข องพื ชและสั ต ว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Properties and chemical of life; cell and metabolism; genetics and
mechanisms of evolution; diversity and organization of life; plant and animal structure
and function; ecology and behavior
ST2061104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-2-1)
General Biology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2061103 ชีววิทยาทั่วไป
การใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ โครงสร้ า งของเซลล์ แ ละการแบ่ ง เซลล์ สารชี ว โมเลกุ ล ของ
สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การสังเคราะห์แสงและการหายใจ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต โครงสร้างพืช
และสัตว์ นิเวศวิทยา
Use of optical microscope; cell structure and division; biological molecule;
genetics and evolution; photosynthesis and respiration; kingdom of life; plants and
animals structure; ecology
ST2011101 จุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Microbiology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2061103 ชีววิทยาทั่วไป
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆและการจัดหมวดหมู่ โครงสร้างของเซลล์ พันธุกรรม
การเจริญและเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ หลักการควบคุมจุลินทรีย์
Microbiology; groups of microorganisms and classification; microbial cell
structures; genetics; growth and metabolism; principles of microbial control
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ST2011102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
1(0-2-1)
Fundamentals of Microbiology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2011101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางจุลชีววิทยา การกําจัดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
การแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์ การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารแข็งและอาหารเหลว
การควบคุมและการตรวจสอบจุลินทรีย์
Practices in laboratory equipment and instruments involving microbiology;
disinfection; preparation of culture media; pure isolation; cultivation; growth of
microorganisms in solid and liquid media; control and monitoring of microorganisms
ST2011301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชี พ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ระบบคุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนําเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications; job interviews; personality development; labor law and professional ethics;
quality system and safety; report writing and presentation delivery
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
ST2031106 หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การแจกแจงความน่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม การสุ่ ม ตั ว อย่ า งและการแจกแจงของ
ตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์
Probability distribution of random variables; random sampling and
distribution of random samples; estimation; hypothesis testing; categorical data analysis;
analysis of variance; regression and correlation analysis
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ST2042103 เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
Organic Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041110 เคมี 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลคิลเฮไลด์และแอริล
เฮไลด์ สารประกอบแอลกอฮอล์ สารประกอบฟี น อลและอี เ ทอร์ สารประกอบแอลดี ไ ฮด์ แ ละคี โ ตน
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารชีวโมเลกุล
Organic compounds; hydrocarbon compounds; alkyl halide and aryl halide
compounds; alcohol compounds; phenol and ether compounds; aldehyde and ketone
compounds; carboxylic acids and their derivatives; biomolecules
ST2042104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-2-1)
Organic Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2042103 เคมีอินทรีย์
เทคนิคการปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ การทดสอบสมบัติทางกายภาพ การทําสารให้บริสุทธิ์
การวิเคราะห์ องค์ประกอบของสารอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารอินทรีย์ และการวิ เคราะห์หมู่
ฟังก์ชั่น
Organic chemistry techniques; physical properties testing; purification of
organic compounds; analysis of organic compounds; properties of organic compounds
testing and group function analysis
ST2042207 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041110 เคมี 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การวิเคราะห์
โดยน้ําหนักและปริมาตรวิเคราะห์ ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยการไทเทรต พื้นฐานการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือเชิงสเปกโทรสโกปี
Principle of analytical chemistry; the evaluation of analytical data;
gravimetric and volumetric analysis; basic of electrochemistry; titrimetric analysis;
basic of spectroscopic analysis
ST2042208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-2-1)
Analytical Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : ST2041111 ปฏิบัติการเคมี 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2042209 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
การเตรียมสารละลาย การเทียบสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์โดยการชั่งน้ําหนัก
การวิเคราะห์โดยการไทเทรต การวิเคราะห์โดยการไทเทรตด้วยเครื่องวัดกรด-เบส การวิเคราะห์โดย
เทคนิคสเปกโทรสโกปี
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The preparation of reagents; standardization; gravimetric analysis;
titrimetric analysis; potentiometric titration; spectroscopic analysis
ST2011201 ชีวเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Biochemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2042103 เคมีอินทรีย์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชีวโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต หน้าที่บทบาทและองค์ประกอบของเซลล์ กรดเบสและ
บัฟเฟอร์ในเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
Biomolecules of substances in organisms; functions, roles and
components of the cells; acids bases and buffer in the cells; structures and functions of
biomolecules; metabolism of biomolecules
ST2011202 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
1(0-2-1)
Introduction to Biochemistry Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2042104 ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2011201 ชีวเคมีเบื้องต้น
การวิเ คราะห์ ใ นเชิ งคุ ณ ภาพและปริ ม าณของสารชี ว โมเลกุ ล การวั ด การทํ า งานของ
เอนไซม์ การแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี อิเล็กโทรไฟริซิส และสเปกโตรโฟโตมีตรี
Qualitative and quantitative analysis of biologically; measurement of the
catalytic activity of enzymes; separation of biomolecules emphasis on chromatography,
electrophoresis and spectrophotometry
ข.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางสิง่ แวดล้อม
ST2012201 เคมีสงิ่ แวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เคมีสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ น้ําและสารเคมีทางน้ํา โลหะหนัก
สารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร มลพิษทางรังสี
Environmental chemistry; atmosphere and air pollution; water and
chemicals in water; heavy metal; pesticide; radiation pollution
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ST2012202 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2061103 ชีววิทยาทั่วไป
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน วัฏจักรของสาร ประชากรและชุมชน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ การกระจายมลพิษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Ecology; ecosystem; energy; cycle of elements; population and
community; succession; pollutant dispersion; prevention and sustainable resolving of
environmental problems
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ST2012203 มลพิษทางน้าํ
3(3-0-6)
Water Pollution
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แหล่งกําเนิด ประเภทและลักษณะสมบัติน้ําเสีย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ํา
ผลกระทบของน้ํ า เสี ย การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ํ า เสี ย การตรวจวิ เ คราะห์ น้ํ า เสี ย ทั้ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและ
ภาคสนาม การป้องกันมลพิษทางน้ํา การลดปริมาณน้ําเสียในภาคอุตสาหกรรม
Sources, types and characteristics of wastewater; laws and regulations
associated with water pollution; impacts of wastewater; wastewater sampling; laboratory
and field analyses of wastewater; water pollution prevention; wastewater reduction in
industrial sectors
ST2012204 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา
1(0-2-1)
Water Pollution Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2012203 มลพิษทางน้ํา
วิธีตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ําและน้ําเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างน้ํา
ทักษะการวิเคราะห์เพื่อลักษณะสมบัติของน้ําและน้ําเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน
ปฏิ บั ติ ก าร การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะสมบั ติ ข องน้ํ า และน้ํ า เสี ย การแปลผลและการประยุ ก ต์ ผ ลสํ า หรั บ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Methods for determination of water and wastewater characteristics;
sample collection and preservation; skill practices for reliable analysis of water quality
and wastewater characteristics; basis instrument applications; laboratory analysis of water
and wastewater characteristics; data interpretation and application of data for
environmental science
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ST2012305 การบําบัดน้ําเสีย
3(3-0-6)
Wastewater Treatment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2012203 มลพิษทางน้ํา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ประโยชน์จากน้ํา ลักษณะของน้ําเสีย การรวบรวมน้ําเสีย กระบวนการบําบัดน้ํา
เสี ย ทางกายภาพ เคมี กายภาพ-เคมี และชี ว ภาพ การฆ่ า เชื้ อ โรค การบํ า บั ด และกํ า จั ด สลั ด จ์
มาตรฐานน้ําทิ้ง กระบวนการบําบัดน้ําเสียต้นแบบ
Water utilization; wastewater characteristics; wastewater collection;
physical, chemical, physic-chemical and biological wastewater treatment processes;
disinfection; sludge treatment and disposal; effluent standards; wastewater treatment
prototype
ST2012306 มลพิษทางอากาศและเสียง
3(3-0-6)
Air and Noise Pollution
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : มลพิ ษ อากาศและเสี ยง แหล่ ง กํ า เนิ ด และผลกระทบ พื้ น ฐานอุตุ นิ ย มวิ ท ยาและการ
แพร่กระจายของสารมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลักการตรวจวัดและติดตาม การจัดการ
คุณภาพอากาศและการควบคุมเสียง กฎหมายและการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
Air and noise pollution; sources and impacts; basic meteorology and air
pollutants dispersion; climate change; measuring and monitoring methodology; air
quality management and noise control; laws and regulations related to air and noise
quality control
ST2012307 ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง
1(0-2-1)
Air and Noise Pollution Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2012306 มลพิษทางอากาศและเสียง
การสํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศและเสียง การเก็บตัวอย่างก๊าซ การเก็บตัวอย่าง
อนุภาค การเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศ การตรวจวัดก๊าซและสารอินทรีย์ระเหยง่าย การตรวจสอบกลิ่น
การตรวจวัดระดับเสียง
Field observation of air and noise pollution; sampling of gases, particulate
matter and microbial in the air; monitoring of gases and VOCs; odor testing; noise
measurement
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ST2012308 เทคโนโลยีของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การจําแนกของเสียอันตราย ประเภทและลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย พิษวิทยา
กฎหมายและข้อ บั งคั บที่ เ กี่ ยวข้ อง การจั ด การวัต ถุแ ละของเสี ยอั น ตราย สิ่ งแวดล้อ มและผลกระทบ
การฟื้นฟูที่ปนเปื้อน
Classification of hazardous waste; types and characteristics of hazardous
waste; toxicology; relevant laws and legislations; hazardous material and waste
management; environmental and impacts; site remediation
ST2012309 การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย
3(3-0-6)
Pollution Control and Waste Treatment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การกําเนิดของเสียและสภาวะมลพิษ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการ
จัดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม การประเมินวั ฏจักรชีวิตของผลิ ตภัณฑ์ การลดของเสียจากแหล่งกําเนิ ด
หลักการบําบัดของเสียและควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กรณีศึกษาการ
บําบัดของเสียและการควบคุมมลพิษแบบผสมผสาน
Waste generation and state of pollution; environmental quality standards
and environmental management standards; life cycle assessment; waste minimization;
principles of waste treatment and pollution control; clean technology and appropriate
technology; case studies on integrated waste treatment and pollution control
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ST2012210 ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Resources
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรดิ น ทรั พ ยากรพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า
ทรั พ ยากรป่ า บก ทรั พ ยากรป่ า พรุ แ ละป่ า ชายเลน ทรั พ ยากรหญ้ า ทะเลและแนวปะการั ง
ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรพลังงาน
Natural resources and conservation; soil resources; wetland resources;
forest resources; peat swamp forest and mangrove forest resources; seagrass and coral
reef resources; wildlife resources; energy resources
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ST2012311 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geographical Information System for Environment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ การนําเข้าข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสม การแสดงผลข้อมูลและการจัดทําแผนที่ การจัดเตรียมและการนําเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
Geographical information system and its application in environment;
practice on related software usage; data import and database management; data analysis
and site selection; data display and map production; environmental data visualization
and presentation
ST2012312 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มทางด้ า นกายภาพ
ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณภาพชีวิต
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
ST2012413 การจัดการสิง่ แวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป
การจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนใหม่ การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชนบท มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Environmental and natural resources management; nonrenewable
resources management; renewable resources management; environmental management
in city; environmental management in the country; standard of environmental
management; relevant laws
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กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
ST2012314

สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
1(0-2-1)
Environmental Seminar
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การนํ า เสนอและอภิ ป รายในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม
Presentation and discussion on current interesting topics in environmental
science and technology
ST2012315 การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ การสื บ ค้ น ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน การเขี ย นแบบเสนอ
โครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน
Scientific research; searching of relative project; procedure of project;
proposal writing; report writing
ST2012416 โครงงานทางสิ่งแวดล้อม
3(0-9-0)
Environmental Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2012315 การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเสนอหัวข้อโครงงานปัญหาพิเศษหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและเรียบเรียงเป็นเอกสารพร้อม
นําเสนอผลงานภายใต้การควบคุมของคณาจารย์
Proposal of a special project topic or current topic related to
environmental science and technology by analyzing the project feasibility and compiling
documents for proposal of the study under teachers’ supervision
ข.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
ST2013301 สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม
6(0-40-0)
Cooperative Education for Environment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2011301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เสมื อ นพนั ก งานของหน่ ว ยงานตามลั ก ษณะงานใน
ตําแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทํารายงานการปฏิบัติงานหรือ
รายงานการทําโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
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Practice working in environment as an actual employee according to the
position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and teacher
ST2013302 การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม
3(0-40-0)
Practice in Environment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2011301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน จัดทํารายงานภายใต้คําแนะนําจากอาจารย์นิเทศ
Attending to a training program in industry, business sector or other public
organizations for a period of at least 8 weeks; accomplishing report under the supervision
of the teacher
ST2013203 มลพิษทางดิน
3(3-0-6)
Soil Pollution
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ดินและสารปนเปื้อน กฎหมายและข้อกําหนดเกี่ยวกับมลพิษทางดิน การเคลื่อนที่และ
การแพร่กระจายของสารมลพิษในดิน การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
Soil and contaminants; laws and regulations of soil pollution; fate and
transport of contaminants in soil; physical, chemical and biological remediation of
contaminated soil
ST2013204 สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
3(3-0-6)
Marine and Coastal Environment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทะเลและชายฝั่ ง คุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นกายภาพ เคมี และชี ว ภาพในทะเลและชายฝั่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝั่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
Seas and coastal areas; physical, chemical and biological aspects of
marine and coastal areas; natural marine and coastal resources both biological and nonbiological; techniques and methods of data collection; utilization of coastal and marine
resources; impact of human activities on coastal and marine natural resources
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ST2013205 การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พลั ง งาน พลั ง งานประเภทที่ ใ ช้ แ ล้ ว สู ญ สิ้ น พลั ง งานประเภทที่ ใ ช้ แ ล้ ว ไม่ สู ญ สิ้ น
การอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงานแบบยั่งยืน
Energy; renewable energy; non-renewable energy; energy conservation;
sustainable energy development
ST2013306 อนามัยสิง่ แวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและการจัดการ การจัดการน้ําสะอาดและน้ําทิ้ง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย การควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์นําโรค การป้องกัน
อันตรายจากสภาพแวดล้อม โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
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
ST2013307 พฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Botany
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยาของพืช ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อพืชและ
สิ่งแวดล้อม การนําหลักการทางพฤกษศาสตร์มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
Botany; plant ecology; effects of human behavior on plants and
environment; use of botanic principles to deal with environment problems for
sustainable development
ST2013308 จุลชีววิทยาสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Microbiology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จุลินทรีย์และสารมลพิษ เชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศของจุลินทรีย์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ในระบบบําบัดของเสียและระบบควบคุมมลพิษ การวิเคราะห์ปัญหาและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
ในสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์และการจัดการจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม
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Microorganisms and pollutants; pathogens in environment; microbial
ecosystem; roles of microorganisms in waste treatment and pollution system; analysis of
problems and application of microorganisms in environment effectively; practice on
analysis of interaction between microorganisms and environment, utilization, and
management of microorganisms in the environment
ST2013309 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Toxicology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การกระจาย การดูดซึม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การสะสมและ
การขับสารพิษ ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การวัดปริมาณการปนเปื้อนและความเป็นพิษ ดัชนีชี้
วัดทางชีวภาพ กรณีศึกษาการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบ
Environmental toxicology; dispersion, absorption, toxic evolution,
accumulation and detoxification; impacts to human and environment; contamination
measurement and toxicity test; biological index; case studies on problem solution and
restoration
ST2013310 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎหมายสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ กฎหมายเกี่ ย วกั บ ป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ ป่ า
กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานและนิคมอุ ตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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
ST2013311 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เศรษฐศาสตร์ ระบบของเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์กับปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐในการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
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
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ST2013312 การจัดการความปลอดภัยและสาธารณสุขอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety and Public Health Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความจําเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุ จิตวิทยา
ความปลอดภัย สาธารณสุขโรงงาน การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร การจัดการความปลอดภัยใน
โรงงาน การวางผังโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและความปลอดภัย
Nature of accident in industry and need of accident prevention; industrial
psychology; public health in factory; indoor air quality control; industrial safety
management; factory machine and equipment layout; laws related to public health and
safety
ST2013313 การจัดการขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
Solid Waste Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แหล่งกําเนิด ประเภทและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อ
สิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย วิธีกําจัดขยะมูลฝอย และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
Origin, classification and composition of solid waste; waste impacts on the
environment; collection of solid waste; solution and elimination of waste problem
ST2013314 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3(2-2-5)
Waste Utilization Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แหล่งกําเนิดและลักษณะเฉพาะของของเสีย หลักการการแปรรูปและการใช้ประโยชน์
ของเสียในด้านการเกษตร ด้านพลังงาน ด้านวัสดุและการก่อสร้าง และด้านสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติทางวัสดุที่เกี่ยวข้อง
Sources and characteristics of waste; principles of waste utilization in
agriculture, energy, materials and construction and environment; practice on analysis of
material elements and characteristics
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ST2013315 เทคโนโลยีและปฏิบัติการจัดการขยะ
3(2-2-5)
Waste Management Technology and Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ขยะและการแยกขยะ การวัดปริมาณและการวิเคราะห์ลักษณะของขยะ การวิเคราะห์ค่า
ความร้อนและเทคนิคการแปรรูปโดยใช้ความร้อน การเผาและกระบวนการหมักทําปุ๋ยหมัก เทคโนโลยีการ
หมักแบบไร้อากาศและการวัดก๊าซชีวภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวภาพ วิธีการทดสอบสารพิษใน
ขยะ
Solid waste and sorting technique; solid waste volume measurement and
characteristics analysis; heat value analysis and thermal conversion technique;
combustion and composting process; anaerobic fermentation technology and biogas
measurement; bio-composition analysis; test method of toxic substance in solid waste
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
1

2

ตําแหน่ง
วิชาการ

นายมาโนช
หลักฐานดี
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

นางสาววรินธร
บุญยะโรจน์
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

คุณวุฒิ

วท.ม.
กศ.บ.

นายคณาวุฒิ
อินทร์แก้ว
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

วศ.ม.

วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

D. Eng.
วท.ม.
วท.บ.

4

5

นางสาวภัทริกา
สูงสมบัติ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

นางสาวดวงฤทัย
นิคมรัฐ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เคมี

วท.ด.

วท.บ.
3

สาขาวิชา/วิชาเอก

ปร.ด.
วท.บ.
Ph.D.

M.Sc.
วท.บ.

Urban and
Environmental
Engineering
สหสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2531
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2528
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2555
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา,
2546
Kyushu University,
Japan, 2016

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2553
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2552
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2544
Environmental
The Ohio-State
Science Program University, USA,
(Molecular
2001
Biology of
Bacteria)
Biochemistry
The Ohio-State
University, USA,
1998
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล,
ชีวภาพ
2532

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
-

3

6

13

-

5

8

11

-

-

11

11

-

3

8

8

5

5

13

13
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
1

2

3

4

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นางสลักจิต
พุกจรูญ
x xxxx xxxxx xx x

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

วท.ม.

นางณัฐชมัย
ลักษณ์อํานวยพร
x xxxx xxxxx xx x

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ศศ.ม.

นายมาโนช
หลักฐานดี
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.ม.

นางสาวดวงฤทัย
นิคมรัฐ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.บ.

วท.บ.

กศ.บ.
Ph.D.

M.Sc.
วท.บ.
5

6

นางสาวภัทริกา
สูงสมบัติ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

นางสาววรินธร
บุญยะโรจน์
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

ปร.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

7

นายศุภชัย
หิรัญศุภโชติ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

M.Sc.

วศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ. ....
พันธุศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2529
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2525
การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
(วิชาโทสิ่งแวดล้อม) เกษตรศาสตร์, 2545
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2528
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์, 2531
เคมี
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2528
Environmental
The Ohio-State
Science Program University, USA,
(Molecular
2001
Biology of
Bacteria)
Biochemistry
The Ohio-State
University, USA,
1998
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล,
ชีวภาพ
2532
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2552
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2544
การจัดการ
จุฬาลงกรณ์
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย,
2555
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์, 2549
อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา,
2546
Waste
Technische
management and Universitaet
contaminated
Dresden, Germany,
Site Treatment 2009
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย,
2545

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
-

-

3

6

-

3

6

6

-

3

6

13

5

5

13

13

-

3

8

8

-

5

8

11

-

-

3

6
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
8

นายคณาวุฒิ
อินทร์แก้ว
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

D. Eng.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ. ....
Urban and
Environmental
Engineering
สหสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา

Kyushu University,
Japan, 2016

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
-

-

11

11

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2553
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกําหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(3) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(5) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(6) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
(7) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(8) สามารถระบุ เข้ า ถึ ง และคั ด เลื อ กแหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มจาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(9) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วม
โครงงานจํานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กําหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
ทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่งรายงานและ/หรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การเสนอหั วข้อโครงงานปั ญ หาพิเศษหรือเหตุ การณ์ปัจจุบันที่เกี่ ยวข้องกั บวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและเรียบเรียงเป็นเอกสารพร้อมนําเสนอ
ผลงานภายใต้การควบคุมของคณาจารย์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ นํ า และสมาชิ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวความคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถสรุป
ประเด็นและสื่อสาร รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดําเนินการตาม
แผนในเค้ าโครงที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ปรึ กษาโครงงาน และจัด ทํา รายงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัด
และประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และทําหน้าที่
เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ
และสังคม
มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานสามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อ
การประกอบวิชาชีพของตนเองและการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้นไป

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมให้เคารพในสิทธิทางปัญญาข้อมูลส่วนบุคคล
และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
รายวิชาที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้กับนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
มีการจัดให้มีองค์กรภายนอกที่สามารถถ่ายทอดความรู้
ในด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในองค์ความรู้ที่พัฒนา
ตลอดเวลา
กําหนดกรณีศึกษาของรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษา
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาทํางาน
แบบกลุ่ม สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน

มีความใฝ่รใู้ นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในด้านการทํางานเป็นกลุ่ม
สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่าง
เหมาะสม
มีการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
รวบรวมความรู้และสามารถนําเสนอได้ตามโอกาส
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง
อย่างเหมาะสม
การใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมิ น จากการมี วิ นั ย ความพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
- ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถ
นํามาบูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ค วามรอบรู้แ ละสามารถติ ด ตามสถานการณ์ แ ละความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการใน
สาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(4) มี ค วามรู้ ใ น กฎระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ รวมทั้ ง ข้ อ กํ า หนดทางวิ ช าการ ซึ่ ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆคือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
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(3) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
เพื่อนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(2) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลอื่น
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการศึ ก ษาปั ญ หาและ
การนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม
(5) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม
2.5.2 กลยุท ธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ น จากความสามารถจากการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสยั
2.6.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยใช้ ค วามรู้ จ าก
วิชาต่างๆที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่ผลการ
เรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
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ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญ หาที่ซั บซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสือ่ สาร และ
ระหว่างบุคคล
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
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GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

1

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสือ่ สาร และ
ระหว่างบุคคล
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสือ่ สาร และ
ระหว่างบุคคล
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3





























































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
GE2500101 พลศึกษา
GE2500102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสือ่ สาร และ
ระหว่างบุคคล
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3





















































































































 
 
 




































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสือ่ สาร และ
ระหว่างบุคคล
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ความรู้
(1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษทางสิง่ แวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถนํามาบูรณา
การกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(2) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
(4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
สื่อสารที่เหมาะสม
(5) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
ทักษะพิสยั
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
ฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

3

4

 



 



5

1

2

3

4



ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสยั

1

1

1

1

2


   

3

2

3

4

2

3

4

5





 

 



2
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ST2031103
ST2031104
ST2041108
ST2041109
ST2041110
ST2041111
ST2051111
ST2051112
ST2061103
ST2061104
ST2011101
ST2011102
ST2011301

2

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ








                   
                   

 

               

   

               

    

    



  

 

 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

หลักสถิติ
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ชีวเคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
เคมีสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยา
มลพิษทางน้ํา
ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา
การบําบัดน้ําเสีย

3

4

5

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสยั

1

1

1

1

2

3

2

3

4

2

3

4

 







 









 









   



 

  



 





5

2





 

    

  




               

   

               

     

 

 

  





 



     

 
 



 

 

 





  

 





   

3
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ST2031106
ST2042103
ST2042104
ST2042207
ST2042208
ST2011201
ST2011202
ST2012201
ST2012202
ST2012203
ST2012204
ST2012305

2

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

ST2012210
ST2012311
ST2012312
ST2012413
ST2012314
ST2012315
ST2012416

มลพิษทางอากาศและเสียง
ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง
เทคโนโลยีของเสียอันตราย
การควบคุมมลพิษและการบําบัด
ของเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม
โครงงานทางสิ่งแวดล้อม

3

4

5

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสยั

1

1

1

1

2

3

2



   

      



   

 

 




 

   

3

4



   

  



2

3

 

  

      
  

5

 

      



4

   

               


3

  

   



2
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ST2012306
ST2012307
ST2012308
ST2012309

2

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

   
   

 

 

  

                   




   

 





  



 




    

 



 

 

                       

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม
การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางดิน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พฤกษศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจัดการความปลอดภัยและ
สาธารณสุขอุตสาหกรรม

3

4

5

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสยั

1

1

1

1

2

3

2

3

4

2

3

4

5

2

3
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ST2013301
ST2013302
ST2013203
ST2013204
ST2013205
ST2013306
ST2013307
ST2013308
ST2013309
ST2013310
ST2013311
ST2013312

2

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

3

4

5

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสยั

1

1

1

1

2

3

2

3

4

2

3

4

5

2
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ST2013313 การจัดการขยะมูลฝอย
ST2013314 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จาก
ของเสีย
ST2013315 เทคโนโลยีและปฏิบัติการจัดการขยะ

2

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา การทวนสอบจัดทําทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
ในระดับรายวิชา เช่น การมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้
ตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา การประเมินข้อสอบ/การให้คะแนนโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การแลกเปลี่ ย นข้ อ สอบระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การสอบข้ อ สอบกลางของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษา ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร เป็นการประเมินความสําเร็จของหลักสูตรในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตร เช่น การสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและ/หรือบัณฑิตใหม่ โดยการใช้แบบสอบถามหรือโดยการประชุมกลุ่ม
ย่อย การสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา
โดยใช้ข้อสอบของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาหรือของกลุ่มเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา และการ
สอบถามความพึงพอใจจากผู้จ้างงาน เป็นต้น
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและมีผล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะนํ าแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มี ความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
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ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้งการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามี
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติ ดตาม ประเมิ นผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจําทุก ปี และแจ้ง ผลการสํา รวจให้กับ คณะได้รับ ทราบเพื่อ เป็น ข้อ มูล สํา หรับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
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4. อาจารย์
หลักสูตรมีจํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย 3 คน จาก 5 คน ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ โททางวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถแนะนําหรือให้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการประกอบวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
ทั้งนี้ สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ คือ 20:1 เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาค
การศึกษา ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร (NGOs)
รวมถึงผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน คือผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสามารถดูแลบํารุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งควรมีจํานวนเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการเรียนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามสํ า คัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ มี ก ระบวนการกํา หนดสาระสํา คัญ ของหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิสั ยทั ศน์ ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่ เปลี่ยนแปลงของสังคม มี กระบวนการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลั กสู ตรกํ าหนดให้ มีการประเมิ นผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนํ าข้อมูล ที่ ได้ ม า
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญอย่างเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้แก่ สถานที่และทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีแหล่งและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์ มีการสํารวจความต้องการ
ทรัพยากรที่จําเป็นที่ต้องใช้ในหลักสูตรเป็นประจําทุกปี และวางแผนจัดหาเพิ่มเติม ชดเชย หรือบริหาร
จัดการ พร้อมทั้งมีการกํากับดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมใน
x
x
x
x
x
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
x
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
x
x
x
x
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
x
x
x
x
x
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
x
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
x
x
x
x
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของ
การจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของ x
x
x
x
x
การจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ x
x
x
x
x
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
x
x
x
x
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
x
x
x
x
x
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
x
x
x
x
x
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
x
x
x
x
x
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
x
x
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
x
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X มีการดําเนินกิจกรรม
– ไม่มีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูส้ าํ เร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยีย่ มชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อ เสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมิน ของนักศึก ษา คณาจารย์ ผู้ใ ช้บัณ ฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิ เ คราะห์ ท บทวนข้ อ มู ล ข้ า งต้ น โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/คณะกรรมการจั ด ทํ า
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

93

94

95

96

97

ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Bachelor of Science Program in
Environmental Science and Natural
Resources
2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้
หลักสูตร
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถบูรณา
การความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
คุณภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รู้จักทํางานเป็นทีม มีมนุษย์
สัมพันธ์สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากร
ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
3. โครงสร้าง
หลักสูตร

หน่วยกิตรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

137
32
99
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in
Environmental Science and
Technology
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
จิ ต สํ า นึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรอบรู้ ใ น
ศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
และสามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ และเสนอแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หา โดยใช้ ค วามรู้ ใ นศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
ทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่าง
เหมาะสม
5. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถด้ า น
การวิจัย สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
หน่วยกิตรวม
137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 101 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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4. รายวิชาที่มี
การปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02-612-201
จุลชีววิทยาทัว่ ไป
General Microbiology
3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา แบคทีเรีย
ไวรัสและไวรอยด์ รา ยีสต์ โพรโตซัวและ
สาหร่าย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2011101
จุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
Fundamentals of Microbiology
3(3-0-6)
จุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆและการจัด
หมวดหมู่ โครงสร้างของเซลล์ พันธุกรรม
การเจริญและเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์
หลักการควบคุมจุลินทรีย์
ST2011102
02-612-202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory Fundamentals of Microbiology
Laboratory
1(0-2-1)
1(0-2-1)
แบคทีเรีย ไวรัสและไวรอยด์ รา ยีสต์ โพร ปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางจุล
ชีววิทยา การกําจัดเชื้อ การเตรียมอาหาร
โตซัวและสาหร่าย
เลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ การเลี้ยง
เชื้อจุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรียใ์ น
อาหารแข็งและอาหารเหลว การควบคุม
และการตรวจสอบจุลินทรีย์
ST2011301
02-011-301
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative
Preparation for Co-operative
1(0-2-1)
Education
1(0-2-1) Education
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจ กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถาน
ประกอบการและการสมัครงาน
ศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนา
การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การ บุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการ
นําเสนองาน
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การ
นําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปญ
ั หาเฉพาะ
หน้าและการตัดสินใจ ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02-112-205
มลพิษทางน้าํ
Water Pollution
3(3-0-6)
ชนิดและแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา
ลักษณะสมบัตขิ องน้ํา การแบ่งประเภทลํา
น้ําตามคุณภาพน้ํา มลพิษทางน้ําและการ
ควบคุม เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย
สถานการณ์มลพิษทางน้ําในประเทศไทย
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2012203
มลพิษทางน้าํ
Water Pollution
3(3-0-6)
แหล่งกําเนิด ประเภทและลักษณะสมบัติ
น้ําเสีย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทาง
น้ํา ผลกระทบของน้ําเสีย การเก็บตัวอย่าง
น้ําเสีย การตรวจวิเคราะห์น้ําเสียทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การป้องกัน
มลพิษทางน้ํา การลดปริมาณน้ําเสียใน
ภาคอุตสาหกรรม

02-112-206
ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา
Water Pollution Laboratory
1(0-2-1)
สมบัติของน้ํา การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ํา
เพื่อการวิเคราะห์ การใช้เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผล
การทดลอง ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา

ST2012204
ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา
Water Pollution Laboratory
1(0-2-1)
วิธีตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ําและ
น้ําเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างน้ํา
ทักษะการวิเคราะห์เพื่อลักษณะสมบัติของ
น้ําและน้ําเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์พื้นฐานปฏิบัติการ การวิเคราะห์
ลักษณะสมบัตขิ องน้ําและน้ําเสีย การแปล
ผลและการประยุกต์ผลสําหรับวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

02-112-308
มลพิษทางอากาศ
Air Pollution
3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ ชนิด
และแหล่งกําเนิดมลพิษอากาศ การ
แพร่กระจายตัวของมลสาร ผลกระทบของ
มลพิษอากาศ สภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐาน
และเกณฑ์คุณภาพอากาศ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ

ST2012306
มลพิษทางอากาศและเสียง
Air and Noise Pollution 3(3-0-6)
มลพิษอากาศและเสียง แหล่งกําเนิดและ
ผลกระทบ พื้นฐานอุตุนิยมวิทยาและการ
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง ส า ร ม ล พิ ษ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ หลั ก การ
ตรวจวัดและติดตาม การจัดการคุ ณ ภาพ
อากาศและการควบคุมเสียง กฎหมายและ
การควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02-112-309
ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Laboratory 1(0-2-1)
การเก็บตัวอย่างก๊าซ การเก็บตัวอย่าง
อนุภาค การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ วิธีการตรวจวัดมลพิษใน
บรรยากาศ วิธีการตรวจวัดมลพิษใน
สถานที่ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2012307
ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง
Air and Noise Pollution Laboratory
1(0-2-1)
การสํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ
และเสียง การเก็บตัวอย่างก๊าซ การเก็บ
ตัวอย่างอนุภาค การเก็บตัวอย่างจุลชีพใน
อากาศ การตรวจวัดก๊าซและสารอินทรีย์
ระเหยง่าย การตรวจสอบกลิ่น การตรวจวัด
ระดับเสียง

02-112-312
เทคโนโลยีของเสียอันตราย
Hazardous Waste Technology
3(3-0-6)
พื้นที่ปนเปื้อนและของเสียอันตราย เคมี
ของเสียอันตราย ผลกระทบต่อพื้นดินและ
ชั้นน้ําใต้ดิน วิธีการบําบัดพื้นที่ปนเปื้อน
และของเสียอันตราย ผลกระทบของพื้นที่
ปนเปื้อนต่อระบบนิเวศและมนุษย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ST2012308
เทคโนโลยีของเสียอันตราย
Hazardous Waste Technology
3(3-0-6)
การจําแนกของเสียอันตราย ประเภทและ
ลักษณะสมบัตขิ องของเสียอันตราย
พิษวิทยา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การจัดการวัตถุและของเสียอันตราย
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การฟื้นฟูที่
ปนเปื้อน

02-112-204
การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย
Pollution Control and Waste
Treatment
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
และการบําบัดของเสีย สภาวะมลพิษทาง
อากาศ สภาวะมลพิษทางดิน สภาวะ
มลพิษทางน้ํา สภาวะมลพิษทางเสียง
เทคโนโลยีสะอาด มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ST2012309
การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย
Pollution Control and Waste
Treatment
3(3-0-6)
การกําเนิดของเสียและสภาวะมลพิษ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
การลดของเสียจากแหล่งกําเนิด
หลักการบําบัดของเสียและควบคุมมลพิษ
เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม กรณีศึกษาการบําบัดของเสีย
และการควบคุมมลพิษแบบผสมผสาน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02-112-203
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Conservation
3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากร
ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ํา การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าบก การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าพรุและป่าชายเลน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรหญ้าทะเลและแนว
ปะการัง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า การ
อนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2012210
ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources
3(3-0-6)
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ํา
ทรัพยากรป่าบก ทรัพยากรป่าพรุและป่า
ชายเลน ทรัพยากรหญ้าทะเลและแนว
ปะการัง ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากร
พลังงาน

02-113-316
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
Geographical Information System
for Environment
3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการรวบรวม
วิเคราะห์และแสดงผล ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ST2012311
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
Geographical Information System
for Environment
3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
การนําเข้าข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสม การแสดงผลข้อมูลและการ
จัดทําแผนที่ การจัดเตรียมและการนําเสนอ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

02-112-313
สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Seminar 1(0-2-1)
การสืบค้นข้อมูล การนําเสนอและการ
อภิปรายในหัวข้อสภาวการณ์ปัจจุบัน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อกําหนดและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ST2012314
สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Seminar 1(0-2-1)
การนําเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่สนใจ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

106

รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02-112-417
โครงงานทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural
Resources Project
3(1-6-2)
การเสนอหัวข้อโครงงานปัญหาพิเศษหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและ
เรียบเรียงเป็นเอกสารพร้อมนําเสนอผลงาน
ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2012416
โครงงานทางสิ่งแวดล้อม
Environment Project
3(0-9-0)
การเสนอหัวข้อโครงงานปัญหาพิเศษหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
และเรียบเรียงเป็นเอกสารพร้อมนําเสนอ
ผลงานภายใต้การควบคุมของคณาจารย์

02-113-301
สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Co-operative Education in
Environment and Natural
Resources
6(0-40-0)
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ของ
สถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มี
หน้าที่ความรับผิดชอบแน่นอน และ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถมีผู้
นิเทศงาน การติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา
ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา

ST2013301
สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม
Cooperative Education for
Environment
6(0-40-0)
ปฏิบัติงานจริงด้านสิ่งแวดล้อม เสมือน
พนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานใน
ตําแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทํารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทําโครงงาน
ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02-113-203
มลพิษทางดิน
Soil Pollution
3(3-0-6)
องค์ประกอบและความสําคัญของดิน
มลพิษทางดิน ผลกระทบจากมลพิษทางดิน
การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางดิน การ
จัดการสารพิษตกค้างในดิน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2013203
มลพิษทางดิน
Soil Pollution
3(3-0-6)
ดินและสารปนเปื้อน กฎหมายและ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับมลพิษทางดิน การ
เคลื่อนที่และการแพร่กระจายของสารมลพิษ
ในดิน การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ

02-113-310
จุลชีววิทยาสิง่ แวดล้อม
Environmental Microbiology
3(3-0-6)
ระบบนิเวศของจุลินทรีย์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
จุลินทรีย์กับมลพิษประเภทสารอินทรีย์
จุลินทรีย์กับมลพิษประเภทโลหะหนัก
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรียใ์ นด้าน
สิ่งแวดล้อม

ST2013308
จุลชีววิทยาสิง่ แวดล้อม
Environmental Microbiology
3(2-2-5)
จุลินทรียแ์ ละสารมลพิษ เชื้อโรคใน
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศของจุลินทรีย์
บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบบําบัดของเสีย
และระบบควบคุมมลพิษ การวิเคราะห์
ปัญหาและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
และการจัดการจุลินทรียใ์ นสิง่ แวดล้อม

02-113-311
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
3(3-0-6)
หลักการพื้นฐานของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
การดูดซึมการกระจายและการสะสมของ
สารพิษ การขับสารพิษออกจากร่างกาย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ
ความเป็นพิษในมนุษย์ สัตว์และพืช

ST2013309
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
3(2-2-5)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การกระจาย การดูด
ซึม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การสะสม
และการขับสารพิษ ผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม การวัดปริมาณการปนเปื้อนและ
ความเป็นพิษ ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบ
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5. รายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02-112-311
การจัดการความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3(3-0-6)
หลักการของความปลอดภัย การจัดและ
บริหารองค์กร งานความปลอดภัย
พฤติกรรมของมนุษย์และการจูงใจเพื่อ
ความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม การตรวจสอบวิเคราะห์และ
การประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ
กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2013312
การจัดการความปลอดภัยและ
สาธารณสุขอุตสาหกรรม
Industrial Safety and Public
Health Management
3(3-0-6)
ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและ
ความจําเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุ
จิตวิทยาความปลอดภัย สาธารณสุข
โรงงาน การควบคุมคุณภาพอากาศใน
อาคาร การจัดการความปลอดภัยใน
โรงงาน การวางผังโรงงานเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและ
ความปลอดภัย
ST2012305
การบําบัดน้ําเสีย
Wastewater Treatment 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์จากน้ํา ลักษณะของน้ําเสีย
การรวบรวมน้ําเสีย กระบวนการบําบัดน้ํา
เสียทางกายภาพ เคมี กายภาพ-เคมี และ
ชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค การบําบัดและ
กําจัดสลัดจ์ มาตรฐานน้ําทิ้ง กระบวนการ
บําบัดน้ําเสียต้นแบบ
ST2013314
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
Waste Utilization Technology
3(2-2-5)
แหล่งกําเนิดและลักษณะเฉพาะของของ
เสีย หลักการการแปรรูปและการใช้
ประโยชน์ของเสียในด้านการเกษตร ด้าน
พลังงาน ด้านวัสดุและการก่อสร้าง และ
ด้านสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติทาง
วัสดุที่เกี่ยวข้อง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ST2013315
เทคโนโลยีและปฏิบัติการจัดการขยะ
Waste Management Technology
and Laboratory
3(2-2-5)
ขยะและการแยกขยะ การวัดปริมาณและ
การวิเคราะห์ลักษณะของขยะ
การวิเคราะห์ค่าความร้อนและเทคนิคการ
แปรรูปโดยใช้ความร้อน การเผาและ
กระบวนการหมักทําปุ๋ยหมัก เทคโนโลยี
การหมักแบบไร้อากาศและการวัดก๊าซ
ชีวภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
ชีวภาพ วิธีการทดสอบสารพิษในขยะ

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน

ตําแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทํางาน

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

นายมาโนช หลักฐานดี
อาจารย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
การศึกษาบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528
“นวัตกรรมและโปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์”
จัดโดยมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ 6 มิถุนายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 836 3000 ต่อ 4189
E mail : manoch.l@rmutp.ac.th
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2549-ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2534-2549 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
2532-2534 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่
2531-2532 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
Deelaman, W., Lakthandee, M., Inchan, W., Srilarat, P. and
Panthong, N. 2017. Development plant pots from Carbon Powder and
Oil Palm Fiber. Applied Mechanics and Materials. 866, 176-179.
June 2017.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน

ตําแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทํางาน

นางสาววรินธร บุญยะโรจน์
อาจารย์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
19 มิถุนายน 2560
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 836 3000 ต่อ 4189
E mail : varinthorn.b@rmutp.ac.th
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2556-ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2552-2555 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ Japan International
Cooperation Agency (JICA) and Thai Government
Project for Research and Development for Water
Reuse Technology in Tropical Regions.
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ของเสียอันตราย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551-2551 วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษทั Wadeco Merg Co., Ltd.
2549-2551 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ Swedish International
Development Cooperation Agency (SIDA)
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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งานวิจัย

1. Boonyaroj, V., Chiemchaisri, C., Chiemchaisri, W. and
Yamamoto, K. 2017. Enhanced biodegradation of phenolic
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bioreactor sludge. Journal of Hazardous Materials. 323, 311-318.
February 2017.
2. Boonyaroj, V. and Amornkaew, A. 2017. Production of Essention
Oil from Tobacco Leaves for Insect Repellents. Applied
mechanics and materials. 866, 53-56. June 2017.
3. Boonyaroj, V., Unprasit, O. and Saiuparad, S. 2017. Solid Waste
Management Services in Pathio Subdistrict Municipality,
Chumphon Province. Applied mechanics and materials.
866, 128-131. June 2017.
4. Boonyaroj, V., Khonthee, M., Maneewong, N. and
Doungkaew, C. 2017. In-Vessel Composting of Municipal Solid
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Applied mechanics and materials. 866, 132-135. June 2017.
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และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
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การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตําแหน่งปัจจุบัน

นายคณาวุฒิ อินทร์แก้ว
อาจารย์
Doctor of Engineering (Urban and Environmental Engineering)
Kyushu University, Japan, 2016
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549
1. โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
28-30 พฤศจิกายน 2559
2. โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4. โครงการ PCSL Environment & Water security จัดโดย The Lower
Mekong Initiative: Profesional Communication Skills for Leaders
Project 24-28 April, 2017
5. โครงการ PCSL Forum II จัดโดย The Lower Mekong Initiative:
Profesional Communication Skills for Leaders Project
24-26 May, 2017
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 836 3000 ต่อ 4189
E mail : kanawut.i@rmutp.ac.th
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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ประวัติการทํางาน

ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ

2559-ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2553-2555 นักวิจัยโครงการ East Asian Strategic Trainings
Program Kyushu University, Japan
Inkaew, K., Saffarzadeh, A. and Shimaoka, T. 2017
Characterization of Residues Involved in the Ash Quenching
System: A Material Recycling Perspective.
Applied Mechanics and Materials. 866, 112-115. June 2017.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน

ตําแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทํางาน

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

นางสาวภัทริกา สูงสมบัติ
อาจารย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
ไม่มี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 836 3000 ต่อ 4189
Email: patarika.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2554-ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2552-2554 อาจารย์พิเศษ Smart Class โรงเรียนราชินีบูรณะ
2552-2553 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์วิชาชีววิทยา English Program แผนกมัธยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Nicomrat, D., Tharajak, J., and Soongsombat, P. 2015. Heat Effect
on Antimicrobial Properties of Plasticizer PEG Blended Chitosan.
Applied Mechanics and Materials. 804, 203-206. October 2015
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตําแหน่งปัจจุบัน

นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ
อาจารย์
Doctor of Philosophy
(Environmental Science, Molecular Biology of Bacteria)
The Ohio-State University, USA, 2001
Master of Science (Biochemistry)
The Ohio-State University, USA, 1998
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
1. โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) ณ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา รุ่นที่ 14, 15 May, 2017- 30 June, 2017, Certificate
2. Temasek Foundation Singapore Polytechnic
Programme in CDIO Workshop on Advancing, Innovation and
Sustaining CDIO, Certificate 2016-2017
3. โครงการส่งเสริมบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ Talent Mobility at
Chulalongorn University, รุ่นที่ 2, 2016, Certificate
4. 4th Taiwan-Thailand Higher Education Forum
2014/11/25-26, Certificate
5. International Forum for Education 2020 Leadership
Institute Participants, Certificate2008
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 836 3000 ต่อ 4189
Email: duongruitai.n@rmutp.ac.th
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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ประวัติการทํางาน

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

2550-ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2546-2550 นักวิจัยระดับสาม ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2536-2538 นักวิจัย ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2535-2536 นักวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Nicomrat, D. 2017. Decline in Sulfate Reducing Bacterial
Consortia by the Sulfur Oxidizing Bacterial Activity.
Applied Mechanics and Materials. 866, 140-143. June 2017
2. Nicomrat, D. 2017. Diverse Aspergillus Isolates from the First
Step of Vinegar Fermentation and its Application in Sugar
Production. Applied Mechanics and Materials. 866, 65-68.
June 2017
3. Nicomrat, D., Somkid, P. and Chuaiwan, K. 2016. High Quality
Characteristics of Briquette Fuel Based on Physical Appearances
and Electrical Induction. Applied Mechanics and Materials.
848, 56-59. July 2016
4. Nicomrat, D., Tharajak, J. and Kanthang, P. 2016. Microbial
Comparison in Synthesizing Gold Nanoparticles for Harvesting
Gold in Wastewater System. Applied Mechanics and Materials.
848, 52-55. July 2016
5. Nicomrat, D. and Tharajak, J. 2016. A Potential Application of
the Mechanical Tensile Strength Test for Indicating Paper
Biodegradation. Key Eng. Mater. 723, 183-190. December 2016
6. Nicomrat, D., Tharajak, J. and Soongsombat, P. 2015. Heat
Effect on Antimicrobial Properties of Plasticizer PEG Blended
Chitosan. Applied Mechanics and Materials. 804, 203-206.
October 2015

ภาคผนวก จ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไพศาล การถาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2. ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นายนฤมิต คินมิ าน
ผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. นางสาวอุไร สายรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอเตอร์อินเดกซ์แอนคอนซัลแทนท์ จํากัด กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวธิดาทิพย์ จําปาแดง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จํากัด จังหวัดนนทบุรี
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นางสาววรินธร
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สูงสมบัติ
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นิคมรัฐ
นายศุภชัย
หิรัญศุภโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต พุกจรูญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชมัย ลักษณ์อํานวยพร
นายคณาวุฒิ
อินทร์แก้ว
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