มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สิ"งแวดล้อม

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม
Bachelor of Science in Environmental Science

2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
ชื"อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื"อย่อ (ภาษาไทย)
ชื"อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื"อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Science)
B.Sc. (Environmental Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที"สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที"จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที" 1 ปี การศึกษา 2555
ได้พิจารณากลัน" กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุ ม
ครัMงที" 1/2555 เมื"อวันที" 27 มกราคม 2555
ได้รับอนุ มตั ิ/เห็ นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุมครัMงที" 1/2555 เมื"อวันที" 11 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) หน่วยงานราชการด้านการจัดการสิ" งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ" งแวดล้อม สํานัก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ" งแวดล้อม และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นต้น
2) บริ ษ ัท เอกชน เช่ น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารด้า นสิ" ง แวดล้อ ม บริ ษ ัท ที" ป รึ ก ษาด้า นสิ" ง แวดล้อ ม
ผูค้ วบคุ ม ระบบบํา บัดคุ ณ ภาพสิ" ง แวดล้อมในโรงงานอุ ตสาหกรรม และเจ้า หน้า ที" ส"ิ ง แวดล้อ ม
ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
3) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื"อการจัดการสิ" งแวดล้อม
4) หน่วยงานด้านการศึกษาและวิจยั
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9. ชื อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1

ชือ-สกุล
นางขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
ศษ.บ.

2

นางสาวสุชีวรรณ ยอยรู ้รอบ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ส.บ.

3

นางสาวนัดดา โปดํา
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

4

นางสาวหิ รัญวดี สุวบิ ูรณ์
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

5

นางสาวนรารัตน์ ทองศรี นุ่น
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วิชาเอก/
สาขาวิชา
การจัดการ
สิ" งแวดล้อม
คหกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วิศวกรรม
สิ" งแวดล้อม
เทคโนโลยี
สิ" งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิ" งแวดล้อม
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
การจัดการ
สิ" งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิ" งแวดล้อม
การจัดการ
สิ" งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เคมี
(ศึกษาศาสตร์)

วท.ม.

เคมีวเิ คราะห์

วท.บ.

เคมี

การสําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
สถาบันราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

ปี
พ.ศ.
2541
2537

2553
2543
2539
2553

2549
2546
2549
2541

2551
2544
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10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุ บ นั ปั ญหาสิ" ง แวดล้อมได้ก ลายเป็ นปั ญหาสํา คัญระดับ โลก ซึ" ง จะเห็ นได้จากการ
ประชุ มของรัฐภาคีอนุ สัญญาการเปลี"ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครัMงที" 16 (COP16) และพิธีสาร
เกี ยวโตครัMงที" 6 (CMP6) ที" เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิ โก ที"กล่าวถึ งปั ญหาสิ" งแวดล้อมที"ส่งผล
กระทบในระดับโลก นัน" คือ การเปลี"ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทําให้นานาประเทศตระหนักถึง
ปั ญ หาสิ" ง แวดล้อมอย่า งจริ ง จัง ดัง นัMน จึ ง พิ จ ารณาการวางแผนหลัก สู ต รจากสถานการณ์ ด้า น
สิ" งแวดล้อมในปั จจุบนั และความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที" 10
(พ.ศ.2550-2554) ที"เน้นการพัฒนาคนให้สามารถปรั บตัวสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ คู่
คุ ณธรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที" 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที" กล่าวถึ ง
ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ" งแวดล้อมอย่างยัง" ยืน โดยให้ความสําคัญกับการ
อนุ รักษ์ ฟืM นฟู และสร้างความมัน" คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ" งแวดล้อม การควบคุมและ
ลดมลพิษสิ" งแวดล้อม ดังนัMน โปรแกรมวิชาได้เล็งเห็ นความสําคัญในการผลิ ตบัณฑิ ตในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม เพื"อตอบสนองความต้องการบุคลากรที"มีคุณภาพจํานวนมาก
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
พิ จ ารณาในการวางแผนหลัก สู ต รจากสถานการณ์ ห รื อการพัฒ นาทางสั ง คมและ
วัฒ นธรรม โดยคํา นึ ง ถึ ง การเปลี" ย นแปลงของชุ ม ชน สั ง คม ทัMง ในระดับ ท้อ งถิ" น ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ การเปลี" ยนแปลงทางทรั พยากรธรรมชาติและสิ" งแวดล้อม
ปั ญหาสิ" งแวดล้อมในชุ มชน ซึ" งสามารถส่ งผลกระทบถึงความเป็ นอยูข่ องคนในสังคม วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม จึ งต้องใช้บุคลากรที" บูรณาการในศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตร
เชิ งรุ กที"มีศกั ยภาพและสามารถรองรับการปรับเปลี" ยนตามสถานการณ์ ส"ิ งแวดล้อมในหลายปั จจัย
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ทัMงนีMเพื"อรองรับการแข่งขันในสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อมที"พร้อม
ปฏิ บตั ิ งานด้วยศักยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัMงด้านวิชาการและวิชาชี พ
รวมถึ งเข้าใจในผลกระทบของกิ จกรรมในสังคมต่อฐานความมัน" คงของสิ" งแวดล้อมทัMงในระดับ
ท้อ งถิ" น และระดับ มหภาค โดยปฏิ บ ัติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม นํา ความรู ้ มุ่ ง สู่ ก ารพัฒ นาท้อ งถิ" น
สอดคล้อ งกับ ปรั ช ญา วิสั ย ทัศ น์ และยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา ในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที" 4 กลยุทธ์ที" 4
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที"มีต่อพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย ที"มุ่งเน้นการผลิ ตบัณฑิ ตและพัฒนาบุ คลากรในท้องถิ" นให้มีคุณภาพและคุ ณธรรม
สร้ างองค์ความรู ้ การศึกษาและวิจยั ที" เข้มแข็ง ประกอบกับปณิ ธานของมหาวิทยาลัยที"มุ่งเน้นการ
วิ จ ัย เพื" อ พัฒ นาท้อ งถิ" น การพัฒ นาหลัก สู ต รจึ ง ต้อ งเป็ นการส่ ง เสริ ม การใช้วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเพื"อดํารงไว้ซ" ึ งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ" งแวดล้อมที"คาํ นึ งถึงคุณธรรม
จริ ยธรรมวิชาชีพ ใส่ ใจผลกระทบสิ" งแวดล้อมและสามารถปรับเปลี"ยนไปตามการเปลี"ยนแปลงทาง
สิ" งแวดล้อม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทC เปิี ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน
- กลุ่มวิชาที"อยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัว" ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ที"นกั ศึกษาต้องเรี ยนใน
คณะอื"น ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการสื" อสาร กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรียน
รายวิชาที"เปิ ดสอนในหลักสู ตรนีM นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลื อกเรี ยนได้
ตามความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผสู ้ อนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชาด้านเนืM อหาสาระ การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
เพื"อให้บรรลุเป้ าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม
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หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เน้นคุณธรรม นําสิ" งแวดล้อมก้าวหน้า เพื"อพัฒนาท้องถิ"น
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ได้เริ" มดําเนิ นการเรี ยนการสอนมาตัMงแต่ปีการศึกษา 2538 และที"ผ่านมามีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรครัMงแรกเมื"อปี การศึกษา 2543 และครัMงต่อมาในปี การศึกษา 2549 โดยเป็ นหลักสู ตรที"มี
นักศึ กษาให้ความสนใจเข้ารับการศึ กษาอย่างต่อเนื" องทุ กปี และบัณฑิ ตของหลักสู ตรได้รับการ
ยอมรับจากหน่ วยงานที" เกี" ยวข้องเป็ นอย่างดี โดยในระยะที" ผ่านมาทางโปรแกรมวิชาได้ติดตาม
ประเมิ น ผลการใช้ห ลัก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื" อ ง ได้แ ก่ แบบสอบถามการมี ง านทํา ของบัณ ฑิ ต การ
ประชุมสัมมนาปรับปรุ งหลักสู ตรสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
อย่า งไรก็ ต ามเนื" อ งจากมี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งขององค์ก รและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที"
เกี" ย วข้อ งด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ" ง แวดล้อ ม และสถานการณ์ ก ารเปลี" ย นแปลงด้า น
สิ" งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนัMนเพื"อให้หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อมเป็ น
หลักสู ตรที"มีคุณภาพและทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ์ ปัจจุบนั บัณฑิตที"จบการศึกษาสามารถนํา
ความรู ้ ที"ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนิ นชี วิตประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และรั กษาความสมดุ ลของฐานทรั พยากรธรรมชาติ รวมทัMงเพื"อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ส"ิ งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาจึ งมี ค วามประสงค์ที"จะปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรครัMงนีM
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื" อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ที" ส อดคล้อ งกับ ความก้า วหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี"ยนแปลงด้านสถานการณ์สิ"งแวดล้อมในปั จจุบนั ในการพัฒนา
ท้องถิ"นและประเทศ
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1.3.2 เพื"อผลิ ตบัณฑิ ตให้มีพMืนฐานความรู ้ ในการพัฒนาตนเองหรื อศึ กษาต่อในระดับที"
สู งขึMน และเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
1.3.3 เพื"อผลิ ตบัณฑิ ต ให้มีโลกทัศน์กว้าง มี คุณธรรม จริ ยธรรม มี ความรั บผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชี พ และการทํางานเพื"อพัฒนาประเทศ
โดยอยูบ่ นพืMนฐานของการพัฒนาที"ยง"ั ยืน
1.3.4 เพื"อผลิ ตบัณฑิ ตให้มีคุณภาพชี วิต และอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุ ข โดยตัMงอยู่บน
พืMนฐานของความพอเพียง
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จภายใน 4 ปี
กลยุทธ์
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ติดตามและประเมินหลักสู ตร
เป็ นไปตามมาตรฐานที"
อย่างสมํ"าเสมอ
สกอ.กําหนด
2. แผนการส่ งเสริ ม การเรี ย น 1. เพิ"มพูนทักษะ/ความรู ้แก่
การสอนที" เน้นผูเ้ รี ย นเป็ น อาจารย์ผสู ้ อน เพื"อส่ งเสริ ม
สําคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนที"
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที"
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื"อง
3. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินผล
ที"เน้นการพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. จัดกิจกรรมเสริ มนอก
หลักสู ตรที"เน้นพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้ทM งั 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552

1.
2.
1.
2.

3.

4.

5.

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีC
เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
จัดกิจกรรมอบรมเพิ"มพูน
ทักษะแก่อาจารย์ผสู ้ อน
ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนที"
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ระบบสารสนเทศที"สนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จํานวนรายวิชาที"ใช้การ
ประเมินผลที"เน้นพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
ผลการประเมินการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยน
การสอน กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอื"นๆ
ของทางคณะ

มคอ.2
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
3. แผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ ตามผลการเรี ยนรู ้
ทัMง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552

8
กลยุทธ์
พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ที"เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้
ทักษะทางปั ญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื" อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีC
1. โครงการการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ทM งั 5 ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที"มุ่งให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ทกั ษะทัMง 5 ด้าน
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษา
ต้น และภาคการศึ ก ษาปลาย หนึ งภาคการศึ ก ษาปกติ มีระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้อยกว่า 15 สั ป ดาห์
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญา
ตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) พ.ศ. 2549 หมวดที 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2) มีคุณสมบัติอืนครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การจัดการศึ กษา ระดับ อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื อง) หมวดที 1 การรั บเข้า
ศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้และทักษะพื>นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํา
2) ความรู ้พ>ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอทีเรี ยนในสาขาวิชาชีพ
3) นักเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดทักษะด้านภาษาไทย

มคอ.2
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) นักศึกษาทีจะเข้าศึกษาควรมีผลการเรี ยน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ น
เกณฑ์ดี หรื อมี ผลการเรี ยนรายวิชากลุ่ มวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึ กษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่าทุกรายวิชา เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนน
2) จัดกิ จกรรมเตรี ย มความพร้ อมให้ แก่ นัก ศึ ก ษาที มี ค วามรู ้ พ>ื นฐานด้านภาษาอัง กฤษ
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตาํ
3) จัดการสอนเสริ มหรื อสอนภายในภาคการศึกษาแรกให้แก่นกั ศึกษาทีมีปัญหาในการ
เรี ยนภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ระดับชั; นปี
ชั>นปี ที 1
ชั>นปี ที 2
ชั>นปี ที 3
ชั>นปี ที 4
รวม
คาดว่ าสํ าเร็จการศึกษา

2555
80

80
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2556
2557
80
80
80
80
80
160
-

240
-

2558
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี>
รายการ
1.
-

งบประมาณเงินรายได้
ค่า FTES ต่อปี
ค่าหัวจริ งต่อเทอม
จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม

ปี 2555

งบประมาณ (บาท)
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558

800
800
80
192,000

800
800
80
384,000

800
800
80
768,000

800
800
80
576,000
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รายการ
2. งบประมาณรายจ่ าย
- ค่าหัวจริ งต่อปี
- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม
รวมงบประมาณทั;งหมด

มคอ.2

ปี 2555

งบประมาณ (บาท)
ปี 2556
ปี 2557

3,000
80
240,000
432,000

3,000
80
480,000
864,000

3,000
80
720,000
1,296,000

ปี 2558
3,000
80
960,000
1,728,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั>นเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื อสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
อืนๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึ กษาที เคยศึ ก ษาในสถาบันอุ ดมศึ กษาอื นมาก่ อน หรื อเคยศึ กษานอกระบบ หรื อมี
ประสบการณ์ หรื อเคยศึกษาตามอัธยาศัย เมือเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี> สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
โดยหลักเกณฑ์ขอ้ กําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอน
ผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

ไม่นอ้ ยกว่า

135 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเนื>อหา
2.1.1 วิชาแกน
2.1.2 วิชาเนื>อหาบังคับ
2.1.3 วิชาเนื>อหาเลือก
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
85 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป

ไม่ น้อยกว่ า

ไม่ น้อยกว่ า

ไม่ น้อยกว่ า

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า
บังคับเรียน
1500301 ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
1500303 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 1
English for Communication 1

30 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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เลือกเรียน ไม่ น้อยกว่ า

3 หน่ วยกิต

จากวิชาต่อไปนี>
1500304 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 2
English for Communication 2
1500310 ภาษาจีนเพือการสื อสาร
Chinese for Communication
1500311 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสาร
Japanese for Communication
1500313 ภาษามาเลย์เพือการสื อสาร
Malay for Communication
1500314 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
Korean for Communication
1500315 ภาษาพม่าเพือการสื อสาร
Burmese for Communication
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า

บังคับเรียน
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency
เลือกเรียน ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต

จากวิชาต่อไปนี>
1500305 สารนิเทศเพือการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills and Research
1510313 ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religion
2000302 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetic of Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2000306 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
Art in Daily Life
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
บังคับเรียน
2500308 การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
Study for Local Development
เลือกเรียน ไม่ น้อยกว่ า

ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต

จากวิชาต่อไปนี>
2500302 วิถีไทย
Thai Living
2500303 วิถีโลก
Global Society and Living
2500304 มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
Man and Environment
2500305 มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
2500307 สันติศึกษา
Peace Studies
2500310 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life

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)
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
บังคับเรียน
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ
Information Technology for Life
เลือกเรียน ไม่ น้อยกว่ า

มคอ.2

ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่ วยกิต

จากวิชาต่อไปนี>
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ
Sport and Exercise for Health
4000305 วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000309 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
4000311 อนามัยการเจริ ญพันธุ์
Reproductive Health
4000312 อาหารและโภชนาการเบื>องต้น
Introduction to Food and Nutrition
4000313 วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิน
Local Science
4000314 วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
4000315 สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
Chemical and Drugs in Daily Life
4000316 สิ งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
Environment in Daily Life

3(2-2-5)
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)
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4000317 พืชพรรณเพือชีวติ
Plant for Life
4000318 เกษตรเพือคุณภาพชีวติ
Agriculture for Quality of Life
4000319 สุ ขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
Mental Health in Daily Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่ น้อยกว่ า

99 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเนือ; หา

85 หน่ วยกิต

2.1.1 วิชาแกน

25 หน่ วยกิต

จากวิชาต่อไปนี>
4131005 ฟิ สิ กส์พ>ืนฐาน
Fundamental Physics
4131006 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พ>ืนฐาน
Fundamental Physics Laboratory
4211101 เคมี 1
Chemistry I
4211102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
Chemistry Laboratory I
4211103 เคมี 2
Chemistry II
4211104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
Fundamental of Chemistry Laboratory II
4331105 ชีววิทยาพื>นฐาน
Fundamental Biology
4331106 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื>นฐาน
Fundamental Biology Laboratory

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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4571201 คณิ ตศาสตร์ พ>นื ฐาน
Fundamental Mathematics
4571401 แคลคูลสั 1
Calculus I
4581101 หลักสถิติ
Principles of Statistics

3(3-0-6)

2.1.2 วิชาเนือ; หาบังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
48 หน่ วยกิต

จากวิชาต่อไปนี>
4212201 เคมีวเิ คราะห์ 1
Analytical Chemistry I
4212202 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
Chemical Analysis Laboratory I
4333106 นิเวศวิทยา
Ecology
4451101 พื>นฐานทางวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
Fundamentals of Environmental Science
4452102 เคมีสิงแวดล้อม
Environmental Chemistry
4452104 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
English for Environmental Science
4452203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Management
4453103 เศรษฐศาสตร์ สิงแวดล้อม
Environmental Economics
4453104 วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อมของดิน
Soil Environmental Science
4453202 การกําจัดมูลฝอยและของเสี ยอันตราย
Disposal of Solid and Hazardous Wastes

3(3-0-6)
1(0-3-2)
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)
3(2-2-5)
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4453301 การวิเคราะห์คุณภาพนํ>า
Water Quality Analysis
4453305 มลพิษสิ งแวดล้อมและการป้ องกัน
Environmental Pollution and Prevention
4453502 วิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
Research Methodology in Environmental Science
4453503 วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
Research in Environmental Science
4454101 กฎหมายสิ งแวดล้อม
Environmental Law
4454204 ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ และการสํารวจระยะไกลด้า น
สิ งแวดล้อม
Environmental Geographic Information System and
Remote Sensing
4454205 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
4454501 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
Seminar in Environmental Science
2.1.3 วิชาเนือ; หาเลือก

เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
1(1-2-3)
12 หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี> จากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึงเพียงกลุ่มเดียว ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม เลือกเรี ยนจากวิชาต่อไปนี>
4453203 หลักการจัดการลุ่มนํ>า
Principles of Watershed Management
4453204 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า
Forestry and Wildlife Resources Management
4453205 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
Marine and Coastal Resources Management

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

19
4453206 การวางแผนภาคและเมือง
Urban and Regional Planning
4453207 การจัดการทะเลสาบสงขลา
Songkhla Lake Management
4453208 การจัดการสิ งแวดล้อมมนุษย์
Human Environmental Management

มคอ.2
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มเทคโนโลยีสิงแวดล้ อม เลือกเรี ยนจากวิชาต่อไปนี>
4453306 เครื องมือสําหรับการวิเคราะห์ทางสิ งแวดล้อม
Instruments for Environmental Analysis
4453307 พลังงานกับสิ งแวดล้อม
Energy and Environment
4453308 เทคโนโลยีการบําบัดนํ>าเสี ย
Waste Water Treatment Technology
4453309 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสี ยง
Air and Noise Pollution Control Technology
4453310 เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
4453311 แบบจําลองทางสิ งแวดล้อม
Environmental Modeling

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

กลุ่มอนามัยสิ งแวดล้ อม เลือกเรี ยนจากวิชาต่อไปนี>
4453404 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ งแวดล้อม
Environment Health Approach
4453405 พิษวิทยาสิ งแวดล้อม
Environmental Toxicology
4453406 วิทยาการระบาด
Epidemiology
4453407 อนามัยสิ งแวดล้อมและหลักการสุ ขาภิบาล
Environment Health and Principles of Sanitation

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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4453408 สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม : การประเมิน
Industrial Hygiene : Evaluation
4453409 สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม : การควบคุม
Industrial Hygiene : Control
4453410 เทคโนโลยีความปลอดภัย
Safety Technology

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

2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

6 หน่ วยกิต

3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
3591105 เศรษฐศาสตร์ ทวไป
ั
General Economics

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

2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ

8 หน่ วยกิต

โดยเลือกแบบใดแบบหนึงต่อไปนี>
แบบที 1
4454601 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
Preparations for Field Experience in Environmental Science
4454602 การฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
Field Experience in Environmental Science

2(90)
6(320)

แบบที 2
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
7000490 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

2(90)
6(640)
ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ> าํ กับรายวิชาทีเคย
เรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนทีไม่นบั หน่ วยกิ ตรวม ในเกณฑ์การสําเร็ จของ
หลักสู ตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาทีใช้ ในหลักสู ตรและหน่ วยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชาทีใช้ในหลักสู ตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี>
เลขรหัส 3 ตัวแรก
เลขรหัส ตัวที 4
เลขรหัส ตัวที 5
เลขรหัส ตัวที 6, 7
1

2

3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
4

5

หมวดวิชาและหมู่วชิ า
ชั>นปี หรื อระดับความยากง่าย
ลักษณะเนื>อหาวิชา
ลําดับก่อน-หลัง
6

7

ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื>อหาวิชา
ชั>นปี หรื อระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขรหัสตัวที 5 ได้จดั ลักษณะเนื>อหาวิชาไว้ ดังนี>
1. กลุ่มพื>นฐานทางวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
2. กลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3. กลุ่มเทคโนโลยีสิงแวดล้อม
4. กลุ่มอนามัยสิ งแวดล้อม
5. กลุ่มโครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ การสัมมนา และการวิจยั
6. กลุ่มการปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

445-1-445-2-445-3-445-4-445-5-445-6--

ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที 1
เลขตัวที 2
เลขตัวที 3
เลขตัวที 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนชัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จํานวนชัวโมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
จํานวนชัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

มคอ.2
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1

หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500303 วิถีโลก
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1000308 กีฬาและการออกกําลังกาย
เพือสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
4211101 เคมี 1
วิชาแกน
4211102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
วิชาแกน
4331105 ชีววิทยาพื>นฐาน
วิชาแกน
4331106 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื>นฐาน
วิชาเนื>อหาบังคับ
4451101 พื>นฐานทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
17

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

1500301
xxxxxxx
1500303
4000306

ภาษาไทยเพือการสื อสาร
เลือกเรี ยน
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร 1
การคิดและการตัดสิ นใจ

4211103 เคมี 2
4211104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
4571201 คณิ ตศาสตร์พ>นื ฐาน

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
รวมหน่ วยกิต
19
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ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาวิทยาการจัดการ

2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

4131005
4131006
4212201
4212202
4453305

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

ฟิ สิ กส์พ>ืนฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พ>ืนฐาน
เคมีวเิ คราะห์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
มลพิ ษ สิ งแวดล้ อ มและการ
ป้ องกัน
3591105 เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั
รวมหน่ วยกิต

3 (3-0-6)
20

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ

xxxxxxx เลือกเรี ยน
2500308 การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
4333106 นิเวศวิทยา
4452104 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
4453104 วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมของดิน
4571401 แคลคูลสั 1
4581101 หลักสถิติ
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21
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ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาเลือก

4452102
4452203
4453301
4453502
xxxxxxx

หน่ วยกิต
เคมีสิงแวดล้อม
3 (3-0-6)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
การวิเคราะห์คุณภาพนํ>า
3 (2-2-5)
วิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
2(2-0-4)
เลือกเรี ยน
6
รวมหน่ วยกิต
17

ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาวิทยาการจัดการ
วิชาเนื>อหาเลือก

4453103
4453202
4453503
3563110
xxxxxxx

หน่ วยกิต
เศรษฐศาสตร์สิงแวดล้อม
3 (3-0-6)
การกําจัดมูลฝอยและของเสี ยอันตราย
3 (2-2-5)
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
3 (3-0-6)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
เลือกเรี ยน
6
รวมหน่ วยกิต
18

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
วิชาเนื>อหาบังคับ
ประสบการณ์ภาคสนาม

หมวดวิชาเลือกเสรี

4454101
4454204
4454205
4454501
4454601
7000390
xxxxxxx

หน่ วยกิต
กฎหมายสิ งแวดล้อม
3 (2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสํารวจระยะไกล 3 (2-2-5)
ด้านสิ งแวดล้อม
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม
2 (2-0-4)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
1 (1-2-3)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
2(90)
สิ งแวดล้อม * หรื อ
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา **
เลือกเรี ยน
6
รวมหน่ วยกิต
17
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ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
หมวดวิชาเฉพาะ
ประสบการณ์ภาคสนาม

4454602
7000490

การฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม *
หรื อ
สหกิจศึกษา **
รวมหน่ วยกิต

* สําหรับนักศึกษาทีไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
** สําหรับนักศึกษาทีร่ วมโครงการสหกิจศึกษา

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิ บายรายวิชา (ภาคผนวก ข)

หน่ วยกิต
6(320)
6(640)
6

มคอ.2
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3.2 ชื อ สกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
1

ชือ – นามสกุล
นางขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหน่ ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.

วท.ม.

การจัดการ
สิ งแวดล้อม
คหกรรม
ศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วิศวกรรม
สิ งแวดล้อม
เทคโนโลยี
สิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิ งแวดล้อม
อาชี วอนามัย
และความ
ปลอดภัย
การจัดการ
สิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิ งแวดล้อม
การจัดการ
สิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
เคมี
(ศึกษาศาสตร์ )
เคมีวิเคราะห์

วท.บ.

เคมี

ศษ.บ.

2

นางสาวสุ ชีวรรณ ยอยรู้รอบ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ส.บ.

3

นางสาวนัดดา โปดํา
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

4

นางสาวหิ รัญวดี สุ วิบูรณ์
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

5

นางสาวนรารัตน์ ทองศรี นุ่น
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วิชาเอก/
สาขาวิชา

สถาบันทีสํ าเร็จ
การศึกษา
ม.สงขลานคริ นทร์

ภาระสอน ชม./ปี การศึกษา
2555 2556 2556 2558
24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้าธนบุรี
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุ โขทัยธรรมาธิ ราช

ม.สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1

ชือ – นามสกุล
นางขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหน่ ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.

วท.ม.

การจัดการ
สิ งแวดล้อม
คหกรรม
ศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วิศวกรรม
สิ งแวดล้อม
เทคโนโลยี
สิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิ งแวดล้อม
อาชี วอนามัย
และความ
ปลอดภัย
การจัดการ
สิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิ งแวดล้อม
การจัดการ
สิ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
เคมี
(ศึกษาศาสตร์ )
เคมีวิเคราะห์

วท.บ.

เคมี

ศษ.บ.

2

นางสาวสุ ชีวรรณ ยอยรู้รอบ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ส.บ.

3

นางสาวนัดดา โปดํา
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

4

นางสาวหิ รัญวดี สุ วิบูรณ์
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

5

นางสาวนรารัตน์ ทองศรี นุ่น
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วิชาเอก/
สาขาวิชา

สถาบันทีสํ าเร็จ
การศึกษา
ม.สงขลานคริ นทร์

ภาระสอน ชม./ปี การศึกษา
2555 2556 2556 2558
24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้าธนบุรี
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุ โขทัยธรรมาธิ ราช

ม.สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ

ชือ – นามสกุล

ตําแหน่ งวิชาการ

คุณวุฒิ

วิชาเอก/สาขาวิชา

1

นางสาวสมสมัย เอียดคง

นักวิชาการ

วท.ม.
วท.บ.

พัฒนาการเกษตร
วนศาสตร์

2

นายปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Docteur

Biologie des Population et
ecologie
วนศาสตร์/การจัดการลุ่มนํ>า
เทคโนโลยีการเกษตร/
ศึกษาศาสตร์เกษตร
Biogeography
Environmental Risk
Assessments for Tropical
Ecosystems
ชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

วท.ม.
วท.บ.
3

4

นางปาริ ชาติ วิสุทธิสมาจารย์

นางสาวบุษกร ถาวรประสิ ทธิ€

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

Dr. phil.
วท.ม.

วท.บ.
ศม.
วท.บ.

4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ หรือสหกิจศึกษา)
หลักสู ตรได้กาํ หนดรายวิชาเกี ยวกับประสบการณ์วิชาชี พเพือให้บณ
ั ฑิ ตทีจบการศึกษามี
ประสบการณ์ ในวิชาชี พก่ อนเข้าการทํางานจริ ง โดยแบ่งเป็ นรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ และการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ส่ วนนักศึกษาทีร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ต้องเรี ยนใน
รายวิชาเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในกลุ่ม
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนี>
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา มีดงั นี>
4.1.1 นัก ศึ ก ษาเกิ ด ทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านจากสถานประกอบการ สามารถ
บูรณาการความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนําไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
4.1.3 มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก
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4.2 ช่ วงเวลา
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ไม่ น้อยกว่า 320 ชัวโมง หรื อฝึ กสหกิ จศึ ก ษา
ไม่นอ้ ยกว่า 640 ชัวโมง
4.4 สถานประกอบการ พีเลีย; ง และอาจารย์ นิเทศก์ มีการกําหนดดังนี>
4.4.1 สถานประกอบการทีร่ วมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และสหกิจศึกษา
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร
2) กําหนดแนวปฏิ บตั ิ ในการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ และสหกิ จศึ กษาที
สอดคล้องกับแนวทางทีคณะกรรมการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และสหกิจศึกษากําหนด
3) ดําเนิ นการตามแนวทางการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ และสหกิ จศึ กษา
และติดตามประเมินผล
4.4.2 ผูท้ รงคุณวุฒิทีปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นพีเลี>ยง
1) คุณสมบัติ
(1) มีคุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี และมีความชํานาญในการปฏิบตั ิการ
ด้านวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
(2) สมัค รใจที จะทํา หน้า ที เป็ นพี เลี> ย ง ให้ค าํ แนะนํา และเป็ นคู่ คิ ด
(Mentor) ของนักศึกษา
2) หน้าที
(1) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบตั ิงาน
(2) เป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตั ิตน การปฏิบตั ิงาน การปฏิสัมพันธ์
และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
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4.4.3 อาจารย์นิเทศก์
1) คุณสมบัติ
(1) มี คุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาโท หรื อดํารงตํา แหน่ ง ทางวิชาการไม่
ตํากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(2) มีทกั ษะและประสบการณ์ในการนิ เทศ รวมถึงมีคุณลักษณะทีเป็ น
แบบอย่างทีดีแก่นกั ศึกษา
(3) ผ่านหลักสู ตรการอบรมการเป็ นคณาจารย์นิเทศก์ (สําหรั บสหกิ จ
ศึกษา)
2) หน้าที
(1) ให้คาํ แนะนํา และให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในการปฏิบตั ิงาน
(2) ร่ วมมื อกับผูท้ รงคุ ณวุฒิทีปฏิ บตั ิ หน้าที เป็ นพีเลี> ยงในการส่ งเสริ ม
และ พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
(3) ปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ
(4) เป็ นแบบอย่างทีดีในการประกอบวิชาชีพ
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นัก ศึ กษาทุ กคนต้องทํางานวิจยั คนละ 1 เรื อง และต้องเป็ นหัวข้อที เกี ยวข้องกับสาขา
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อมด้านใดด้านหนึ ง โดยเน้นงานวิจยั เพือพัฒนาท้องถินเป็ นหลัก รวมถึงต้อง
จัดทํารายงานทีต้องนําส่ งตามรู ปแบบ และระยะเวลาทีหลักสู ตรกําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
งานวิจยั ทีนักศึ กษาสนใจ ต้องผ่านการค้นคว้า เขี ยนเค้าโครงวิจยั ปฏิ บตั ิ การวิจยั เขียน
รายงานการวิจยั นําเสนอผลงานวิจยั โดยตั>งอยู่บนพื>นฐานการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ซึ งงานวิจยั
ดังกล่าวต้องสามารถอธิ บายทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องทีนํามาใช้ในการทําวิจยั ได้ และเป็ นงานวิจยั ที
สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนําความรู ้มาปรับใช้ในการทําวิจยั มีความเชี ยวชาญในการใช้เครื องมือ
ในการทําวิจยั สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน และสามารถเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะได้
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5.3 ช่ วงเวลา
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี การกําหนดชัวโมงการให้ค าํ ปรึ กษา จัดทําบันทึ กการให้ค าํ ปรึ กษา ให้ข ้อมู ลข่ าวสาร
เกี ยวกับงานวิจยั ทางเว็บไซต์ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทั>งมีตวั อย่างงานวิจยั ให้ศึกษา และ
รู ปแบบในการเขียนงานวิจยั
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจยั โดยอาจารย์ทีปรึ กษาและประเมินผล
จากรายงานทีได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนําเสนอโครงร่ างงานวิจยั
และจัดสอบการนําเสนอผลงานวิจยั โดยมีคณะกรรมการหลักสู ตรเป็ นกรรมการสอบ โดยนักศึกษา
คณาจารย์ภายนอกหลักสู ตรสามารถร่ วมฟังได้
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาเฉพาะ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพและ
ภาวะผูน้ าํ

-

-

ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และการมีวนิ ยั

-

คุณธรรม จริ ยธรรมและ จรรยาบรรณ วิชาชีพ
มีความสามารถด้านการ ใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพือสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ ของ
นักศึกษา ทั)งกิจกรรมในชั)นเรี ยนโดยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในชั)นเรี ยน
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงกิจกรรมนอกชั)นเรี ยน
สนั บ สนุ น การร่ วมโครงการพัฒ นาผู ้นํ า นั ก ศึ ก ษาของคณะและ
มหาวิทยาลัย
มีการจัดการเรี ยนการสอนในบางรายวิชาทีเกียวข้องเพือสอดแทรกเรื อง
การวางตัว การแต่ ง กาย การเจรจาและการสื อสาร การพู ด ในที
สาธารณะ การเข้าสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
มี ก ารสนับ สนุ น ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบผ่า นทางการดํา เนิ น
กิจกรรมของนักศึกษา ฝึ กการวางแผนการดําเนิ นงานเพือให้งานบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนงาน เช่น การจัดกิจกรรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม การปลูกป่ า การนําของเสี ยมาใช้ประโยชน์ การจัดค่าย
ผูน้ ํา ด้า นสิ งแวดล้อม เป็ นต้น โดยสนับ สนุ น ให้ นัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว ม
โครงการทั)งในระดับท้องถินและระดับประเทศ
การสร้ างวินยั ของนักศึ กษาผ่านกิ จกรรมในชั)นเรี ยน การเข้าเรี ยนตรง
เวลาและสมําเสมอ การส่ งงานที ได้รับ มอบหมายตรงเวลา และผ่า น
กิจกรรมนอกห้องเรี ยน
สอดแทรกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการเรี ยนการสอนและ
การทํากิจกรรมของนักศึกษา
สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม
ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชี พ
จัดกิจกรรมทั)งในชั)นเรี ยนและนอกชั)นเรี ยนทีส่ งเสริ มการใช้
ภาษาอังกฤษ
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กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- พัฒนาสื อการเรี ยนการสอนทีหลากหลายเพือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
เชิงเทคนิคของนักศึกษา
- ร่ วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะและมหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
บัณ ฑิ ต หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ งแวดล้อ มจะเกิ ด การ
เปลียนแปลงบุคลิกภาพหลังจบการศึกษาตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี)
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละและซื อสัตย์
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4) ให้เกี ยรติ มี สัมมาคารวะ และรับฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื น ตลอดจนเคารพใน
สิ ทธิ มนุษยชน และศักดิBศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ืน
5) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดํารงชี พ และมีความสามารถในการจัดการกับ
ปั ญหาด้านจริ ยธรรม
6) มีความตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7) ภาคภูมิใจในท้องถินของตน และมีจิตอาสาในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เน้นการปลูกฝั งให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั การเข้าชั)นเรี ยนและส่ งงานตรงเวลา
และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยแทรกอยูใ่ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั)งในและ
นอกชั)นเรี ยน
2) จัดกิจกรรมในชั)นเรี ยนและนอกชั)นเรี ยนทีฝึ กการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและสมาชิ กในกลุ่ม
เพือให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ ซื อสัตย์ และเรี ยนรู ้หน้าทีของตนและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
3) การเป็ นแบบอย่างทีดี ของอาจารย์ และมี การสอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา
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4) การจัดกิ จกรรมการส่ งเสริ มและยกย่องนักศึกษาทีมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความ
เสี ยสละ และทําประโยชน์ต่อสังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั)นเรี ยน การส่ งงานทีได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมทั)ง
ในและนอกชั)นเรี ยน
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม ทั)งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิอย่างครอบคลุมและเป็ นระบบ
2) มีความรู ้ในศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์ อืน
ทีเกียวข้อง
3) มีความรู ้ทีเกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ทีเกียวข้อง
4) มีความรู ้ในกระบวนการวิจยั เพือการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้ในงาน
5) ทัน ต่ อ ความก้า วหน้า ทางวิ ช าการและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งในสาขาวิ ช าเพื อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
6) สามารถใช้ความรู ้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และการแก้ไข
ปั ญหาในงานได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) เน้นการเรี ยนการสอนทีผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีส่วนร่ วม
2) ใช้ระบบการเรี ยนการสอนที หลากหลาย ทั)งการบรรยาย การอภิ ปราย การใช้
ปั ญหาเป็ นพื)นฐานเพือกระตุน้ การค้นคว้าและวิเคราะห์
3) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง ทั)งการเรี ยนการสอนในชั)นเรี ยนและนอก
ชั)นเรี ยน
4) จากแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการศึกษาดูงานนอกสถานที
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5) จัดให้มี การบรรยายพิ เศษโดยวิท ยากรผูเ้ ชี ยวชาญจากภายนอกสถาบันและมี
ประสบการณ์ตรง
6) จัดให้มีรายวิชาโครงงานและการฝึ กงาน และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิBทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิการ และการสอบปากเปล่า
3) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
4) การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลงานในชั)นเรี ยน
5) การจัดทําและการนําเสนอโครงงานวิจยั เฉพาะทาง
6) การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทีหลากหลาย ทั)งจากองค์ความรู ้ทางวิชาชีพและด้านอืนๆ และนํามาประยุกต์ใช้งานได้
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจใน
องค์ความรู ้ ทางวิชาชี พและด้านอืนๆ เพือนําไปใช้ในการป้ องกันและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ
5) มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บ ั ติ ไปสู่ การฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริ งตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกระบวนการสอนที เน้นให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กทักษะการคิ ด วิเคราะห์ และการ
แก้ไขปั ญหาทั)งในระดับบุ คคลและระดับ กลุ่ ม เช่ น การทดลองปฏิ บ ตั ิ การ การอภิ ปราย การทํา
โครงการ และกรณี ศึกษา
2) จัดวิธีการสอนทีหลากหลาย เช่ น การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ การทํา
โครงการวิจยั เฉพาะทาง และการจัดกิจกรรมเพือให้มีโอกาสปฏิบตั ิงานจริ ง
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2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา

ประเมินจากหลายวิธีโดยเป็ นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไข
ปั ญหาของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1) การใช้ขอ้ สอบ แบบฝึ กหัด หรื อการสอบปากเปล่าเพือวัดความสามารถในการ
คิดและแก้ไขปั ญหา
2) การประเมินจากการนําเสนอผลงานทีเกิดจากการใช้กระบวนการ การศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา เช่ น จากรายงาน รายงานการศึกษางานวิจยั การสัมมนา
เป็ นต้น
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถวางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ และปรับตัว
ได้ตามสถานการณ์
2) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื นเป็ นที ม ทั)งในบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในสถานการณ์ทีหลากหลาย
3) สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ ในสถานการณ์ เฉพาะหน้า และมีความคิดริ เริ ม
ในการคิดวิเคราะห์ปัญหา
4) ให้ ก ารยอมรั บ และมี ค วามเคารพและในความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล เพื อ
ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผูร้ ่ วมงาน
5) ตระหนักในหน้าทีรับผิดชอบของตน โดยรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และ
สังคมอย่างต่อเนือง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) เน้นกระบวนการสอนทีส่ งเสริ มการทํางานเป็ นกลุ่มและมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
2) เน้นกระบวนการสอนทีส่ งเสริ มการแสดงบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
3) จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆที สอดแทรกเรื องการมี ม นุ ษยสัมพันธ์ทีดี ความรับผิดชอบ การเข้าใจความแตกต่างของบุคคลและองค์กร เป็ นต้น
4) ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมและการทํางานทีต้องประสานงานกับผูอ้ ืนทั)งภายในและ
ภายนอกองค์กร
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2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากหลายด้าน โดยให้ความสําคัญในด้านต่างๆ คือ
1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกในบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
ขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2) การประเมิ นความสามารถในการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การนําเสนอผลงาน
ของกลุ่ม และความสมําเสมอในการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
3) การประเมินความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย และความสนใจในการ
พัฒนาตนเอง
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถนําเทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติทีเกี ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
และแปลความหมายข้อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ ได้อย่างเหมาะสม
2) มีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีเหมาะสม
และแปลงเป็ นข้อมูลทีมีคุณภาพและมีรูปแบบทีเหมาะสมต่อการสื อสารทั)งกับบุคคลและกลุ่มคน
ในสถานการณ์ทีหลากหลาย และแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั)งการพูด การฟังและการเขียน
4) สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื อติ ด ตามความก้า วหน้า ทาง
เทคโนโลยี และสถานการณ์โลก จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั)งในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพือสามารถแปลความหมายข้อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
2) การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นได้เ ลื อ กใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารทีหลากหลายรู ปแบบและเหมาะสมกับสถานการณ์
3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสื อสารทั)งการ
พูด การฟัง และการเขียนระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูอ้ ืนทีเกียวข้อง
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2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากหลายด้าน โดยให้ความสําคัญในด้านต่างๆ คือ
1) การประเมินจากความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และอภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม
2) การประเมิ นจากกิ จกรรมการเรี ย นการสอน โดยใช้ก ารสั งเกต แบบประเมิ น
ทักษะและแบบทดสอบ การฟัง การพูด การเขียน ทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
3) การประเมินทักษะการพูดในการนําเสนอผลงานและทักษะการนําเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
3. แผนที แสดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี)
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
1.2 ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทั)งเคารพในคุณค่าและศักดิBศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
2.1 มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ สาระสํา คัญของหลัก การและทฤษฎี ที เป็ นพื) นฐานชี วิตใน
เนื)อหาวิชาทีศึกษา
2.2 มี ค วามรอบรู ้ ความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที ศึ ก ษา รวมทั)ง ความเข้า ใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ
2.3 สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ืนได้ตรงตามความต้องการ
2.4 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
2.5 สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
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3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.2 สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.3 ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิมมากขึ)น
3.4 กําหนดกรอบแนวคิดเกี ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ทีจะบรรลุ
เป้ าหมายทีกําหนด
3.5 มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ
3.6 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมทีเหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผอู ้ ืน
4.3 วางตัวและแสดงความคิ ดเห็ น ได้อ ย่า งเหมาะสมกับ บทบาท หน้า ที และความ
รับผิดชอบ
4.4 มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนือง
4.5 มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.6 มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและวาระ
5.3 สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติ ดต่ อสื อสารและนําเสนอข้อมู ล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4 สามารถใช้ความรู ้ พ)ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการประมวลผล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั
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2) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนและวิชาเนือF หาบังคับ)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

มีความซื อสัตย์สุจริ ต
มีระเบียบวินยั
มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ืน
มีจิตสาธารณะ

2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู ้ พ)ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีจะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎี ในศาสตร์
เฉพาะ
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิงด้านวิทยาศาสตร์
2.4 มีความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ทีจะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
3.2 นําความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3.3 มี ค วามใฝ่ รู ้ สามารถวิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ จ ากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพือการนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกทีดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพือการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและการนําข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 มีทกั ษะในการสื อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั)งการเลือกใช้รูปแบบ
การสื อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน เพือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็ น
5.4 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บค้ น และเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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2) หมวดวิช าเฉพาะ (กลุ่ ม วิ ช าเนืF อ หาบั ง คั บ รายวิ ช าเคมี วิ เ คราะห์ 1 และปฏิ บั ติ ก ารเคมี
วิเคราะห์ 1)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มีความซื อสัตย์สุจริ ต
มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ืน
มีจิตสาธารณะ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญของเคมีสาขาต่างๆ
และการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
2.2 มีความรู ้ พ)ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีจะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎี ในศาสตร์
เฉพาะ
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิงด้านวิทยาศาสตร์
2.4 มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีของเครื องมือวิทยาศาสตร์
2.5 มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับสารเคมี สมบัติ การจัดการ รวมทั)งกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีเกียวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์
3.2 สามารถนําความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญทางเคมีมาใช้
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบ
3.3 มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพือการนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.4 มีความสามารถจัดการวัสดุทางเคมีได้อย่างปลอดภัย
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกทีดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั)งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพือการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและการนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 มี ท ั ก ษะการใช้ ภ าษาเพื อการสื อสารความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั)งการเลือกใช้รูปแบบการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
5.3 มี ทกั ษะและความรู ้ ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื น เพื อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจําเป็ น
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็ บรวบรวมข้อมู ลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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2) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเนือF หาบังคับและวิชาเนือF หาเลือก)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 มี ภาวะความเป็ นผูน้ ํา และผูต้ าม สามารถทํา งานเป็ นที ม และสามารถแก้ไ ขข้อ
ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
1.4 เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ืน รวมทั)งเคารพในคุ ณค่าและศักดิB ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนื)อหาสาขาวิชาที
ศึกษา
2.2 มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึ กษาเพือให้เล็งเห็ นการเปลี ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเกียวข้อง
2.3 สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างมีเหตุมีผล
3.2 สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื อสารทั)งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ทั)งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
4.3 สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี)นาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.5 สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท) งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั)งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั)งของตนเองและของกลุ่ม
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท) งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ท ัก ษะการใช้ เ ครื องมื อ ที จํา เป็ นที มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ต่ อ การทํา งานที เกี ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั)งปากเปล่าและการเขียน พร้ อมทั)งเลือกใช้
รู ปแบบของสื อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
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2) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 มีความซื อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และสิ งแวดล้อม
1.2 มีความเพียงพอเป็ นหลักในการดําเนิ นชี วิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้ กัน
1.3 มีวนิ ยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.4 มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมทีมีความสําคัญทางธุ รกิจ สามารถ
จัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุ รกิจ
2. ด้ านความรู้

2.1 มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ดา้ นบริ หารธุ รกิจ
2.2 มี ค วามรู ้ และความเข้า ใจในสาระสํา คัญของศาสตร์ ที เกี ยวข้องกับ บริ หารธุ รกิ จ
ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.3 มีความรู ้ ความเข้าใจในสาระสําคัญเกี ยวกับกระบวนการบริ หารธุ รกิจ ในด้านการ
วางแผน การนํา การจัดโครงสร้ างองค์การ การปฏิ บตั ิการ การควบคุ ม และการประเมิ นผลการ
ดําเนินงาน รวมทั)งการปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2.4 มีความรู ้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชี พด้านบริ หารธุ รกิจ รวมทั)งมี
ความเข้าใจสถานการณ์ทีเปลียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา

3.1 สามารถสื บ ค้น ประเมิ นข้อมู ล จากหลายแหล่ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพด้ว ยตนเอง
เพือให้ได้สารสนเทศทีเป็ นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุ รกิจ
3.2 มี ค วามคิ ดวิเคราะห์ อย่า งเป็ นระบบ และมี เหตุ ผล คิ ดอย่า งสร้ างสรรค์ สามารถ
บูรณาการความรู ้จากสาขาวิชาชี พทีศึกษาและประสบการณ์ เพือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุ รกิ จและ
สถานการณ์ทวไป
ั
3.3 สามารถคิดค้นทางเลื อก วิเคราะห์ทางเลื อก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้า น มี ค วามสามารถในการตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกที สอดคล้องกับ สถานการณ์ ทํา ให้เกิ ดการ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุ รกิจ
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 สามารถทํางานเป็ นกลุ่มและมีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม แสดงภาวะผูน้ าํ สมาชิ ก
ของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.2 สามารถแสดงความคิดริ เริ มและความเห็ นต่างอย่างสร้ างสรรค์ เอื)อต่อการแก้ไข
ปั ญหาของทีม
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองเพือพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณมาใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจทางธุ รกิจและชีวติ ประจําวัน
5.2 สามารถสื อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีจําเป็ นต่อการทําธุ รกิ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5.3 สามารถสื อสารเพืออธิ บายและสร้ า งความเข้าใจในรู ป แบบการพูด การเขี ย น ที
เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกัน ทั)งทีเป็ นข้อมูลธุ รกิจและข้อมูลอืน
5.4 สามารถนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้เ ทคโนโลยี อื นๆ ไปใช้ส นับ สนุ น การ
ดําเนินงานของธุ รกิจ
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2) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
1.2 ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทั)งเคารพในคุณค่าและศักดิBศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
2.1 มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ สาระสํา คัญของหลัก การและทฤษฎี ที เป็ นพื) นฐานชี วิตใน
เนื)อหาวิชาทีศึกษา
2.2 มี ค วามรอบรู ้ ความก้า วหน้า ทางวิ ช าการในวิ ช าที ศึ ก ษา รวมทั)ง ความเข้า ใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ
2.3 สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ืนได้ตรงตามความต้องการ
2.4 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
2.5 สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.2 สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.3 ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิมมากขึ)น
3.4 กําหนดกรอบแนวคิดเกียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ทีจะบรรลุ
เป้ าหมายทีกําหนด
3.5 มี ท ัก ษะวิ ธี คิ ด แก้ ไ ขปั ญหาหลากหลายรู ป แบบและมี ท ัก ษะแก้ ไ ขปั ญหาอย่ า ง
บูรณาการ
3.6 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมทีเหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ
4.3 วางตัว และแสดงความคิ ด เห็ นได้อย่า งเหมาะสมกับ บทบาท หน้า ที และความ
รับผิดชอบ
4.4 มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนือง
4.5 มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.6 มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและวาระ
5.3 สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติ ดต่ อสื อสารและนําเสนอข้อมู ล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4 สามารถใช้ความรู ้ พ)ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการประมวลผล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดศึกษาทัวไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร
1500301 ภาษาไทยเพือการสื อสาร
1500303 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร1
1500304 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร2
1500310 ภาษาจีนเพือการสื อสาร
1500311 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสาร
1500313 ภาษามาเลย์เพือการสื อสาร
1500314 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
1500315 ภาษาพม่าเพือการสื อสาร

2

3

4

ความรับผิดชอบรอง

2. ด้ านความรู้
5

1

2

3

4

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2 3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2 3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1500305 สารสนเทศเพือการศึกษาค้นคว้า
1510313 ปรัชญาและศาสนา
2000302 สุนทรี ยภาพของชีวติ
2000306 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง

2

2. ด้ านความรู้

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

มคอ.2

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2 3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500302 วิถีไทย
2500303 วิถีโลก
2500304 มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
2500305 มนุษย์กบั สังคม
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง
2500307 สันติศึกษา
2500310 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
2500308 การศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพือสุขภาพ
4000305 วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวติ

2

2. ด้ านความรู้

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

มคอ.2

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2 3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

43
มคอ.2

4) กลุ่ม วิชาคณิต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวติ
4000309 ชีวติ กับพลังงาน
4000311 อนามัยการเจริ ญพันธุ์
4000312 อาหารและโภชนาการเบืAองต้น
4000313 วิทยาศาสตร์ทอ้ งถิน
4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก
4000315 สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
4000316 สิ งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
4000317 พืชพรรณเพือชีวติ
4000318 เกษตรเพือคุณภาพชีวติ
4000319 สุขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน

2

2. ด้ านความรู้

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนและวิชาเนือC หาบังคับ)
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1

1) กลุ่มวิชาเนือC หา
1.1 วิชาแกนพืนC ฐาน
4131005 ฟิ สิ กส์พAืนฐาน
4131006 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พAืนฐาน
4211101 เคมี 1
4211102 ปฏิบตั ิการเคมี 1
4211103 เคมี 2
4211104 ปฏิบตั ิการเคมี 2
4331105 ชีววิทยาพืAนฐาน
4331106 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพืAนฐาน
4571201 คณิ ตศาสตร์พAนื ฐาน

2

3

4

5

ความรับผิดชอบรอง

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
1

2

3

4

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1

2

3

4

5







2

3

2

3







3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้
1

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

4

1

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
1

2

3

4









4571401 แคลคูลสั 1
4581101 หลักสถิติ
1.2 วิชาเนือC หาบังคับ
4333106 นิเวศวิทยา







แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาเฉพาะด้ าน (กลุ่มวิชาเนือC หาบังคับ รายวิชาเคมีวเิ คราะห์ 1 และ
ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ 1 ) (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1
4212201 เคมีวเิ คราะห์ 1
4212202 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1

2

3

4





5

1

2



3






4

4




3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้

6

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5


1

2

3




5. ด้ านทักษะในการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1


2

3






4

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเนือC หาบังคับและวิชาเนือC หาเลือก)
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
4451101
4452102
4452104
4452203
4453103
4453104
4453202
4453301
4453305
4453502
4453503
4454101

พืAนฐานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
เคมีสิงแวดล้อม
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์สิงแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมของดิน
การกําจัดมูลฝอยและของเสี ยอันตราย
การวิเคราะห์คุณภาพนํAา
มลพิษสิ งแวดล้อมและการป้ องกัน
วิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
วิจยั ทางสิ งแวดล้อม
กฎหมายสิ งแวดล้อม

ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

6

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

1

1

2

3

2

3

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
4454204 ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ แ ละการสํารวจ
ระยะไกลด้านสิ งแวดล้อม
4454205 วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม
4454501 สัมมนาทางสิ งแวดล้อม
1.3 วิชาเนือC หาเลือก
กลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
4453203 หลักการจัดการลุ่มนํAา
4453204 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า
4453205 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
4453206 การวางแผนภาคและเมือง
4453207 การจัดการทะเลสาบสงขลา
4453208 การจัดการสิ งแวดล้อมมนุษย์
กลุ่มเทคโนโลยีสิงแวดล้ อม
4453306 เครื องมือสําหรับการวิเคราะห์ทางสิ งแวดล้อม
4453307 พลังงานกับสิ งแวดล้อม
4453308 เทคโนโลยีการบําบัดนํAาเสี ย

2

3

4

5

6

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

1

1

2

3

2

3

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
4453309 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสี ยง
4453310 เทคโนโลยีสะอาด
4453311 แบบจําลองทางสิ งแวดล้อม
กลุ่มอนามัยสิงแวดล้ อม
4453404 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ งแวดล้อม
4453405 พิษวิทยาสิ งแวดล้อม
4453406 วิทยาการระบาด
4453407 อนามัยสิ งแวดล้อมและหลักการสุขาภิบาล
4453408 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน
4453409 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
4453410 เทคโนโลยีความปลอดภัย

2

3

4

5

6

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

1

1

2

3

2

3

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

ความรับผิดชอบรอง

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ







3591105 เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั





4

2









3

3




3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้
1

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

4

1





2

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2





3

4

2) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
























แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
4454601 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
4 4 5 4 6 0 2 ก าร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ท า ง
วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
7000490 สหกิจศึกษา

2

3

4

ความรับผิดชอบรอง

2. ด้ านความรู้
5

1

2

3

4

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

มคอ.2

62

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมิ นผลการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาให้เป็ นไปตามข้อบัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี
(ต่อเนื/อง) พ.ศ. 2549 หมวดที/ 6 การวัดและประเมินผล (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ.ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื/อยืนยันหรื อ
สนับสนุ นว่านักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ: การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างน้อย
ซึ/ งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุม มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ การให้คะแนนตรงตาม
ความจริ ง การให้ขอ้ มูลย้อนกลับของผูส้ ําเร็ จการศึกษา การประสบความสําเร็ จในการทํางานของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ส/ิ งแวดล้อม ได้ดาํ เนินการดังนี?
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ: การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ/ งของ
ระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที/จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั?งสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ: ซึ/ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ระดับรายวิชา ตามลักษณะเฉพาะของรายวิชา มีคณะกรรมการโดยผ่านการกําหนดจากที/ประชุ ม
โปรแกรมวิชาพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน รวมทั?งกําหนด
เป้ าหมายที/ผเู ้ รี ยนพึงจะได้รับในแต่ละรายวิชา และในทุกรายวิชาได้จดั ทําการประเมินผลการสอน
ของอาจารย์จากนักศึกษา และนําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ต่อไป กําหนดระยะเวลาและกรอบในการทําปั ญหาพิเศษอย่างชัดเจน ประเมินผลความก้าวหน้าโดย
คณะกรรมการที/ต? งั ขึ?นทั?งจากภายในและภายนอก โดยความควบคุมของอาจารย์ที/ปรึ กษา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสู ตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี
และจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาได้ดาํ เนิ นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ หลังจากนักศึ กษา
สําเร็ จการศึกษาอย่างต่อเนื/ อง และนําผลที/ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและ
หลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั?งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร โดยดําเนินการได้ดงั นี?
2.2.1 ภาวะการได้ง านทํา ของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบัณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที/ สํ า เร็ จ
การศึกษา ในด้านของสถานภาพการทํางาน ระยะเวลาที/ได้งานทําหลังสําเร็ จการศึกษา รายได้เฉลี/ย
ต่อเดือน และลักษณะงานที/ทาํ ตรงกับสาขาวิชา
2.2.2 สํารวจความเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต โดยการส่ งแบบสอบถามเพื/อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที/สาํ เร็ จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั?นๆ
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื/น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสัมภาษณ์
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้ อม และคุ ณสมบัติด้านอื/ นๆ ของบัณฑิ ตจะสําเร็ จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื/อปริ ญญาที/สูงขึ?นในสถานศึกษานั?นๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิ ตที/ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและ
ความรู ้ จากสาขาวิชาที/เรี ยน รวมทั?งสาขาอื/นๆ ที/กาํ หนดในหลักสู ตร ที/เกี/ ยวเนื/ องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั?งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียง/ิ ขึ?นด้วย
2.2.6 ความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที/ ม าประเมิ น หลัก สู ต ร หรื อ เป็ น
อาจารย์พิ เ ศษ ต่ อ ความพร้ อ มของนัก ศึ ก ษาในการเรี ยน และคุ ณ สมบัติ อื/ น ๆ ที/ เ กี/ ย วข้อ งกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ.ได้ รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติและจะต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเงื/อนไข ดังต่อไปนี?
3.1.1 ต้อ งศึ ก ษารายวิ ช าต่ า งๆ ครบถ้ ว นตามที/ ก ํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต รและ
ข้อกําหนดอย่างอื/น
3.1.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี/ยไม่นอ้ ยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรื อ
เทียบเท่า
3.1.3 คุณสมบัติผสู ้ ําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื/ อง) พ.ศ. 2549
หมวดที/ 9 การสําเร็ จการศึกษา (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 ไม่มีพนั ธะด้านหนี?สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ:ของนักศึกษา ตามที/มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาทีมีสิทธิ.แสดงความจํานงขอสํ าเร็จการศึกษา

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี?
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที/ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที/มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให้นกั ศึกษาที/มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที/ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื/น
คํา ร้ องแสดงความจํา นงขอสํา เร็ จการศึ ก ษาต่ อสํา นัก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น ภายใน
ระยะเวลาที/มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั?นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื/อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื/อ
อนุมตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษานั?น
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู ้ความเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสู ตรที/สอน
1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ใ ห้ มี ก ารเพิ/ ม พู น ความรู ้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื/ อ
ส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื/อง
2.1.2 สนับ สนุ น ด้า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู ง านทางวิช าการและวิ ช าชี พ ใน
องค์กรต่างๆ การประชุ มทางวิชาการทั?งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื/อเพิ/มพูน
ประสบการณ์ การเพิ/มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.1.3 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที/เกี/ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู ้ และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ/ งแวดล้อม
2.2.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่และเพื/อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี/ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ ของโปรแกรมวิชา คณะ
สํานัก มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานทั?งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตร ดังนี,
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 คณะกรรมการประจํา หลัก สู ต ร ประกอบด้ว ยประธานหลัก สู ต ร และอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจํานวน 5 คน โดยอาจารย์แต่ละท่านต้องมีคุณวุฒิไม่นอ้ ยกว่าปริ ญญาโทสาขา
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม และสาขาทีเกี ยวข้อง มีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ดา้ น
การสอน การฝึ กอบรม และการทําวิจยั ด้านสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีประธาน
โปรแกรมวิชา และคณบดี เป็ นผูก้ าํ กับดูแล คอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิ บตั ิ
ให้แก่ อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร โดยการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกัน พร้ อมทั,ง
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยทําทุกปี อย่างต่อเนือง
1.2 จัดหลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พในระดับชาติหรื อระดับสากล และ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี
1.3 การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร คํานึงถึงความยาก–ง่าย ลําดับก่อน–หลัง และ
ความต่อเนืองของเนื,อหาวิชา ตลอดจนพื,นฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1.4 การจัดผูส้ อน มี ก ารจัดเตรี ย มความพร้ อมด้า นบุ ค ลากร และพัฒ นาบุ ค ลากรที
สอดคล้องกับพันธกิ จและแผนการดําเนิ นงานของหลักสู ตร โดยกําหนดปริ มาณ คุ ณสมบัติ และ
ภาระงานของอาจารย์ผูส้ อน อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ตร ให้ส อดคล้องกับ ระเบี ย บที มหาวิท ยาลัย
กําหนดไว้ และให้มีบุคลากรสายสนับสนุ นเหมาะสมกับงานของหลักสู ตร ติดตามและประเมิน
ความพอเพียงของอัตรากําลังเมือเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานอย่างสมําเสมอ รวมทั,งมี กิจกรรม
ส่ งเสริ มบุคลากรสายสนับสนุนได้เพิมพูนความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิหน้าทีตามความรับผิดชอบ มี
การประเมินทรัพยากรบุคคล และนําผลการประเมินมาปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนือง
1.5 การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จัดทําแผนงานและกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน ตลอดจนการวิจยั ของนักศึ กษาที สอดคล้องกับ ปรั ช ญา วัตถุ ประสงค์ ทัก ษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ของหลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิ ศึกษาค้นคว้า
ด้ว ยตนเองจากสื อและแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ที หลากหลาย การแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ภายในกลุ่ ม และ
ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า นสิ งแวดล้อ ม การใช้ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานด้า นสิ งแวดล้อ มเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้
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การศึกษานอกสถานทีและการจัดกิ จกรรมนอกชั,นเรี ยน การใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้ และ
การประยุกต์ใช้และการบูรณาการความรู ้ ทักษะ เจตคติในการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
1.6 การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และการสร้างเครื อข่าย โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี,
1) จัดการศึ ก ษานอกสถานที ด้า นการบริ หารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม โดยเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมใน
ท้องถินเป็ นสําคัญ
2) จัดกิ จกรรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างสมําเสมอ เช่ น
การปลูกป่ า การรณรงค์ดา้ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม กิจกรรมสร้างจิตสํานึ กใน
การอนุ รั ก ษ์สิ งแวดล้อ มแก่ เ ยาวชน รวมถึ ง การจัด นิ ท รรศการในโอกาสต่ า งๆ เช่ น คาราวาน
วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ราชภัฏวิชาการ เป็ นต้น
3) สร้ า งเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ด้ า นสิ งแวดล้ อ มร่ วมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
โดยเฉพาะกลุ่ มมหาวิทยาลัยในภาคใต้ รวมทั,งประสานงานกับกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม เพือให้การดําเนินงานด้านสิ งแวดล้อมในท้องถินเป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
1.7 การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ใช้วิธี ก ารวัดผลที หลากหลายตามสภาพจริ ง
สอดคล้องกับระเบียบและข้อกําหนดการวัดผลในระดับหลักสู ตรและระดับมหาวิทยาลัย
1.8 การประเมินและพัฒนาหลักสู ตร ให้มีการนิ เทศติ ดตามและประเมินผลการใช้
หลัก สู ต รโดยผู ้บ ริ ห ารระดับ คณะและกรรมการประจํา หลัก สู ต รร่ ว มกัน นิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการใช้หลักสู ตรเป็ นระยะทุกภาคการศึกษา และเมือผูเ้ รี ยนสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
โดยวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานแต่ละปี และจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะหรื อ
คณะกรรมการทีเกียวข้องทุกปี การศึกษา และนํามาปรับปรุ งการบริ หารหลักสู ตรก่อนรับนักศึกษา
รุ่ นใหม่ มีการวิเคราะห์จุดอ่อนทีควรต้องปรับปรุ งหรื อแก้ไขของหลักสู ตร รวมถึ งมีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรอย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึงรุ่ น
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ประธานหลักสู ตร และคณะกรรมการประจําหลักสู ตรร่ วมกันบริ หารงบประมาณ
โดยการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของหลักสู ตร ทั,งในส่ วนงบประมาณแผ่นดิ น
และเงินรายได้ ทั,งนี,โครงการต่างๆ ในแผนงบประมาณจะดําเนิ นการไปตามตัวบ่งชี, ในแผนกลยุทธ์
ของหลักสู ตร และคณะกรรมการคอยกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน เพือให้มี
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีเพียงพอสําหรับการดําเนินงานหลักสู ตร
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2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีมีอยู่เดิม
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํ านักวิทยบริการ
1) หนังสื อ
- หนังสื อภาษาไทย

452 รายการ
- หนังสื อภาษาอังกฤษ 116 รายการ
2) วารสาร
- วารสารภาษาไทย
28 รายการ
- วารสารภาษาอังกฤษ 1 รายการ
3) ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย
กลุ่มสาขาทางด้ านมนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL
- ABI/INFORM Complete
- Education Resources Information Center (ERIC)
- Education Resources Complete
กลุ่มสาขาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ACM Digital Library
- Computer & Applied Science Computer
- American Chemical Society Journal (ACS)
กลุ่มสหวิชา
- H.W.Wilson
- Web of Science
- ProQuest Dissertation & Theses
- Academic Search Premier
- SciVerse ScienceDirect
- SpringerLink – Journal
ฐานข้ อมูลไทยทีน่ าสนใจ
- Business Source Premier
- MuseGlobal
- IOP Science Extra
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- Bu siness Expert Press
- BioOne
- Communication & Mass Madia Complete
- ProQuest Research Library
- eBrary
ฐานข้ อมูลเปิ ด
- Business Monitor
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน
- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
- Wikipedia
- Encyclopedia Britan nica Concise
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทีมีชือเสี ยงทัวโลก (IR - Web)
- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR Medicinal Plants DB)
- ฐานข้อมูลงานวิจยั วว. (TISTR Research)
- Bioline International
- BioMed Central the Open Access Publisher
- Chemistry Central
- arXir
- AGRICOLA (AGRICultural Online Access)
- AGRIS
- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations)
- The Encyclopedia of Earth , EOE
- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library)
- Directory of Open Access Journal (DUAS)
ฐานข้ อมูลอืน ๆ
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- ฐานข้อมูลท้องถิน
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2.2.2 เครืองมือ และอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์

ทางคณะและมหาวิท ยาลัย มี ค วามพร้ อมในด้า นเครื องมื อและอุ ป กรณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ เพือใช้ในการเรี ยนการสอนด้านสิ งแวดล้อม ซึ งเครื องมือวิทยาศาสตร์ บางส่ วนเป็ น
เครื องมือกลางทีมีการใช้งานร่ วมกันหลายโปรแกรมวิชา (อยู่ในความดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์ )
และมีครุ ภณั ฑ์บางส่ วนทีอยูใ่ นความดูแลของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม โดยตรง ดังนี,
1) Conductivity meter (ภาคสนาม)
1 ชุด
2) pH meter (ภาคสนาม)
2 เครื อง
3) Noise Detector
1 ตัว
4) เครื องเก็บตัวอย่างนํ,าแนวดิง
2 ตัว
5) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ,า
1 ตัว
6) เครื องวัดความเค็ม (salinity)
2 เครื อง
7) MultiRAE (Air pollution)
1 ชุด
8) เครื องเขย่า ตะแกรงร่ อน
1 เครื อง
9) เครื องวัดความขุ่น
1 เครื อง
10) เครื องชัง ทศนิยม 2 ตําแหน่ง
1 เครื อง
11) เครื องชัง ทศนิยม 4 ตําแหน่ง
1 เครื อง
12) ปั} มสู ญญากาศ (Vaccumm pump)
1 เครื อง
13) ชุดกรองพร้อม suction flask
2 ชุด
14) อ่างนํ,าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 1 เครื อง
15) เครื องผสมสารละลาย
1 เครื อง
16) เครื องกวนสารแบบให้ความร้อน
2 เครื อง
17) ตูอ้ บความร้อน
1 เครื อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
หลักสู ตรมีการประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนเพิ มเติ ม เพื อให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รและ
มาตรฐานอื นๆ ที เกี ยวข้อ ง โดยอาจารย์ผูส้ อนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื อหนัง สื อ
ประกอบการเรี ยนการสอนแต่ละรายวิชาเพือการจัดซื, อเพิมเติม ตลอดจนการเสนอแนะในการจัดหา
วารสาร สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อ มทั,ง วางแผนจัด หาอุ ป กรณ์ เ สริ ม การเรี ย นรู ้ อื นๆ ทั,ง ใน
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ห้องปฏิบตั ิการ และในห้องเรี ยน โดยจะมีการกําหนดเป็ นโครงการจัดซื, อวัสดุการเรี ยนการสอนใน
แผนงบประมาณ และดําเนินการทุกปี อย่างต่อเนือง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกในการใช้สือการเรี ยนการสอนของอาจารย์ รวมทั,งมี
การประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สือของอาจารย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี,
เป้าหมาย

การดําเนินการ

จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
1. จัด ให้มีห้อ งเรี ย นที มี ค วามพร้ อ มใช้ง าน
อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื อ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการเรี ยนการสอน
ระบบเครื อข่าย และช่องทางการ
2. จัดให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการทดลองทีมีอุปกรณ์
เรี ยนรู ้อย่างพอเพียง เพือสนับสนุน
และเครื องมือทีทันสมัย เพียงพอสําหรับ
ทั,งการศึกษาในห้องเรี ยน นอก
นักศึกษา ให้นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิ
ห้องเรี ยน และเพือการเรี ยนรู ้ดว้ ย
และทําการวิจยั เพือสร้างความพร้อมใน
ตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3.จัดให้มีเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์และจัดพื,นทีให้นกั ศึกษา
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู ้เพิมเติม
ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยจํานวนและ
ประสิ ทธิ ภาพทีเหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุด ผ่านสํานักวิทยาบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือให้บริ การ
หนังสื อ ตํารา งานวิจยั และสื อในรู ปแบบ
ต่างๆ เพือการเรี ยนรู ้ ตามหลักสูตร และให้
นักศึกษาสามารถยืมไปใช้ในการเพิมพูน
ความรู ้ให้ตนเองได้

การประเมินผล
- จัดทําสถิติจาํ นวนเครื องมือ

อุปกรณ์ ต่อจํานวนนักศึกษา
และชัวโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบตั ิการ และเครื องมือ
ต่างๆ
- จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนในวิชาเรี ยนทีมีการฝึ ก
ปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
- สถิติของจํานวน และสถิติการ
ใช้งาน หนังสื อ ตํารา เอกสาร
งานวิจยั และสื อรู ปแบบ
ต่างๆ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพือการเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิการ

3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ,นไปในสาขาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อมหรื อสาขาวิชาที
เกียวข้อง
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3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
จัดให้คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน มีการประชุ มร่ วมกันเพือวางแผน
จัดการเรี ยนการสอน การประเมินผลตลอดจนให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุ
เป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั6งคณาจารย์ พิเศษ
หลักสู ตรกําหนดให้รายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมา
บรรยาย เนืองจากมีความสําคัญต่อการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิให้กบั นักศึกษา ทั,ง
การสอนทั,งรายวิชา หรื อบางชัวโมง ทั,งนี,อาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรนั,นจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ,นไป
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมี วุฒิปริ ญญาตรี ทีเกี ยวข้องกับภาระงานที รั บผิดชอบ
และมีความรู ้ดา้ นสิ งแวดล้อม เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิมทักษะความรู้ เพือการปฏิบัติงาน (เช่ น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา หรื อการฝึ ก
วิจัยร่ วมกับอาจารย์ เป็ นต้ น)
บุ ค ลากรต้องเข้า ใจโครงสร้ า งและธรรมชาติ ข องหลัก สู ตร และจะต้องสามารถ
บริ ก ารให้ อาจารย์ส ามารถใช้อุ ป กรณ์ และสื อการสอนได้อย่า งสะดวก ซึ งจํา เป็ นต้อ งให้มี ก าร
ฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อมในวิชาทีมีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืนๆ แก่ นักศึกษา
1) ในภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ เพือจัดให้
อาจารย์ทีปรึ กษาได้พบกับนักศึกษาใหม่ และให้มีตารางกําหนดการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั,ง เพือให้คาํ ปรึ กษาเกี ยวกับหลักสู ตร การวางแผนการเรี ยน การให้คาํ ปรึ กษา
ด้านวิชาการ การปฏิบตั ิตน และเรื องอืนๆ ตามความจําเป็ น
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2) ในการดําเนิ นงานเกียวข้องกับการลงทะเบียน และการยืนคําร้องต่างๆ ด้านการ
เรี ยน กําหนดให้อาจารย์ทีปรึ กษาให้ความเห็นชอบแก่นกั ศึกษาก่อนดําเนินการ
3) มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุ นการศึกษา และการทําวิจยั ของนักศึกษา ตลอดจน
การจัดหาแหล่งทุนอืนให้นกั ศึกษา
4) จัดให้มีเครื องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์ เน็ตทีเชื อมต่อกับเครื อข่ายอุดมศึกษา
อืนๆ หรื อฐานข้อมูลทีเกี ยวข้องสําหรับการใช้งานและการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา รวมทั,งการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลในระบบให้บริ การของมหาวิทยาลัย
5) วางระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาทีอยู่ในกลุ่มเสี ยง
ซึ งมีแนวโน้มอาจไม่สําเร็ จตามหลักสู ตร และจําเป็ นต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงประสาน
ความร่ วมมือระหว่างครอบครัวกับมหาวิทยาลัย เพือแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ,นกับนักศึกษาได้ทนั ท่วงที
6) มีการวางระบบการสอนซ่ อมเสริ มด้านวิชาการแก่นักศึ กษาที มีปัญหาทางการ
เรี ยนเป็ นรายกลุ่มและรายรายบุคคล
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจะยืน
คําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 กําหนดให้มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บณ
ั ฑิต ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณ ฑิ ต เพื อนํา ไปกํา หนดเป็ นเป้ าหมายในการวางแผนการรั บ นัก ศึ ก ษา และนํา ข้อ มู ล มาใช้
ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร
6.2 ทําการสํารวจความพึงพอใจของหน่วยงานผูใ้ ช้บณั ฑิตเป็ นประจําทุกปี
6.3 ทําการวิจยั ประเมินติดตามผลบัณฑิตทุกรุ่ น
7. ตัวบ่ งชี6ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมายตัวบ่งชี, ท, งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื อง 2 ปี การศึกษา
เพือติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั,งนี, เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ
1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี,ผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละปี
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ดัชนีบ่งชี6ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื อวางแผน ติ ด ตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอี ยดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ดสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง สิ, น สุ ด ภาค
การศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํา รายงานผลการดํา เนิ นการของหลัก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ, นสุ ดปี
การศึกษา
(6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ~ ของนัก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ที กํา หนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้า มี ) อย่า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้
จากผลการประเมินการดําเนิ นงานทีรายงานใน
มคอ.7 ปี ทีแล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศ
หรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ ป ระจํา ทุ ก คนได้ รั บ การพัฒ นาทาง
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วิชาการ และ/หรื อวิช าชี พ อย่า งน้อยปี ละหนึ ง
ครั,ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทีมีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จ
การศึกษา ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตทีได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ มต้นไม่ตาํ
กว่าเกณฑ์ ก.พ. กําหนด
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ปี การศึกษา
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หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมในชั,นเรี ยนของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั,นเรี ยน รวมทั,งการทดสอบกลางภาค
และปลายภาค
2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ~ ของแต่ละ
รายวิชา โดยที มผูส้ อน หรื อระดับโปรแกรมวิช า รวมทั,งหารื อกับผูเ้ ชี ยวชาญด้านหลัก สู ตรหรื อ
วิธีการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
1) นักศึ กษาประเมิ นการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื อสิ, นสุ ดการเรี ย นการสอน
รายวิชา ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ตามแบบฟอร์ มทีมหาวิทยาลัยกําหนด
2) ผลการประเมินจะจัดส่ งให้อาจารย์ผสู ้ อน และประธานหลักสู ตรเพือปรับปรุ งและ
พัฒนาการสอนต่อไป
3) คณะรวบรวมผลการประเมินทีเป็ นความต้องการในการปรับปรุ งทักษะการสอน
เพือนํามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรื อปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
และสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยใช้ขอ้ มูลดังนี,
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
1) แต่ ง ตั,ง คณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต รที ประกอบด้ว ยตัว แทนทุ ก สาขาวิ ช า
ตัวแทนนักศึกษาปั จจุบนั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
3) ดําเนิ นการสํารวจข้อมูลเพือประกอบการประเมินหลักสู ตรจากนักศึกษาปั จจุบนั ทุก
ชั,นปี และจากผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีผ่านการศึกษาในหลักสู ตรทุกรุ่ น
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2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
และใช้ขอ้ มูลย้อนกลับของผูเ้ รี ยน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้บณั ฑิต ประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืนๆ
1) ติ ด ตามบัณ ฑิ ตใหม่ โดยสํ า รวจข้อ มู ล จากนายจ้า งและ/หรื อผูบ้ งั คับ บัญ ชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2) ติดตามจากผูใ้ ช้อืน เช่น ผูใ้ ช้บริ การในหน่วยงานในชุ มชน และสถานบริ การทุกระดับ
ทีบัณฑิตเข้าไปทํางาน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุ ณภาพหลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานของตัวบ่งชี,
ข้างต้น รวมทั,งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนี บ่งชี, ผลการดําเนิ นงานทีระบุในหมวดที 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1
คน ทีได้รับการแต่งตั,งจากมหาวิทยาลัย รวมทั,งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(IQA)
ทั,งนี, มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการ
ปรับปรุ งดัชนี ดา้ นมาตรฐาน และคุ ณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการ
ประเมินเพือพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนืองทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 การปรับปรุ งรายวิชา
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมิ นการสอนของอาจารย์ กรณี ทีพบปั ญหาของ
รายวิชาสามารถปรับปรุ งรายวิชานั,นๆ ได้ทนั ที ซึ งถื อเป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเล็กน้อยทีไม่มี
ผลกระทบโครงสร้างของหลักสู ตร
4.2 การปรับปรุ งหลักสู ตร
การปรับปรุ งหลักสู ตรทั,งฉบับถือเป็ นการปรับปรุ งมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของหลักสู ตรจะทําทุก 5 ปี เมือครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสู ตร เพือให้หลักสู ตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยมีข, นั ตอนดังนี,
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1) คณะกรรมการประเมินหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที
จําเป็ นในการปรับปรุ ง
2) จัดประชุมสัมมนาเพือปรับปรุ งหลักสู ตร
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาหลักสู ตรและให้ขอ้ เสนอแนะ
4) หลัก สู ต รที ได้ ป รั บ ปรุ ง เสนอให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการและคณะกรรมการ
กลันกรองหลักสู ตร พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

